
REF. POZ29055

2.700.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

871m²
Plànol  

2.612m²
Dimensions del terreny

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.cat Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Moderna vila amb elegants i refinats interiors, excelent
distribució i un jardí amb disseny paisatgístic en una
parcel·la consolidada de 2612 m² en venda en una de les
urbanitzacions més exclusives i segures de Madrid
capital, Somosaguas.

Lucas Fox es complau a presentar aquesta impressionant vila unifamiliar, dissenyada
i reformada amb un estil contemporani i amb un jardí de disseny paisatgístic amb
jardineres, arbres fruiters i camins sinuosos d'acer corten, amb una zona de piscina i
una de chill-out amb una caseta d'estiu amb cuina, taller i zona de jocs.

Aquesta espectacular habitatge de 7 dormitoris i 871 m² es beneficia d'una
estratègica localització en Somosaguas, a nord-oest de Madrid, en una de les
urbanitzacions més prestigioses i exclusives de la capital.

Tots els racons d'aquesta imponent casa estan impregnats d'elegància, privacitat i
luxe. La vila se situa en una gran parcel envoltada de jardins cures que ofereixen
diversos espais fantàstics per relaxar-se i entretenir-se.

L'habitatge té una distribució molt funcional amb amplis espais, i la façana compta
amb una renovació de l'any 2008, per la qual cosa l'edificació està modernitzada.

Des del carrer, l'accés principal ens condueix a través d'un ample camí escalonat i
amb diversos replans fins a l'entrada principal a l'habitatge. Des d'aquí, abans
d'entrar, podrem observar un camí de menor amplada que travessa el jardí i ens
condueix a la terrassa chill-out al costat de la preciosa piscina, un dels espais màgics
de la casa.

A l'interior, els amplis espais oberts es beneficien d'abundant llum natural i els seus
propietaris disposaran de tota mena de luxes a l'abast de la seva mà, incloent una
sala de televisió dedicada també per a visites, un ampli saló amb grans finestrals i
doble façana, una zona menjador independent, una cuina i un lavabo de cortesia.

La primera planta es distribueix en 3 dormitoris, tots ells amb banys complets privats
i armaris alts encastats. En aquesta mateixa planta, trobem una sala polivalent, que
actualment es dedica a sala de jocs o multiusos, encara que també podria destinar-
se a oficina.

lucasfox.cat/go/poz29055

Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vestidor, Traster, Seguretat, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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L'última planta acull la master suite, un ampli dormitori amb enormes finestrals,
coberta a dues aigües, dos lavabos, una àmplia zona de vestidor dividit en zona
d'home i dona. A la fi de el tot, es troba la zona de bany, amb dutxa i banyera amb
allargats finestrals per gaudir de vistes panoràmiques.

A la planta semisoterrani trobem l'accés a l'garatge, amb capacitat per a 2 cotxes sota
coberta i altres 2 zones d'aparcament sota coberta. En aquesta mateixa planta,
trobem la zona de servei amb dos dormitoris, una zona de rentat-planxa, un rebost i
una sala d'estar.

Si el que busca és una casa a punt per entrar a viure, amb totes les comoditats, una
zona de relax a l'aire lliure amb una gran piscina, excel · lents acabats i una especial
màster suite, en una de les zones més ben comunicades, exclusives i segures de la
capital, aquesta és sens dubte la casa que està buscant.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon per
concertar una visita i veure la vila amb els seus propis ulls. Estem disponibles 7 dies a
la setmana per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

També pot visitar el nostre Lucas Fox Property Lounge recentment inaugurat a
l'avinguda d'Europa 38, Pozuelo, on podrem conèixer les seves necessitats en més
detall i ajudar-lo a trobar casa o inversió perfecta.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Moderna vila amb elegants i refinats interiors, excelent distribució i un jardí amb disseny paisatgístic en una parcel·la consolidada de 2612 m² en venda en una de les urbanitzacions més exclusives i segures de Madrid capital, Somosaguas.

