
REF. POZ29099

1.590.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

739m²
Plànol  

2.090m²
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
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Vila d&#39;estil rústic organitzada en 3 altures, més una
casa independent annexa de 3 dormitoris a reformar, en
parcel·la de 2.090 m² en una de les urbanitzacions més
exclusives i segures de Madrid, Somosaguas.

Lucas Fox es complau a presentar aquesta vila unifamiliar distribuïda en tres plantes,
amb una àmplia terrassa a la part superior, un extens jardí amb piscina i una
edificació annexa i independent.

Amb una ubicació estratègica, es troba a tan sols uns minuts a peu de centre de
Húmera, amb la seva àmplia oferta d'oci i botigues. Es tracta d'una zona molt
tranquil·la a tan sols 12 minuts de centre de Madrid.

La parcel·la compta també amb dos accessos de vianants i dos accessos de cotxe i té
capacitat per a fins a quatre vehicles.

Un cop entrem per la porta principal, un primer replà ens permet dirigir-nos cap al
costat esquerre, on a través d'un parell de graons ens submergim a la zona de dia, la
qual es compon d'oficina, saló amb dues estances i llar de foc, galeria vidre i
menjador amb vistes. A l'altra banda ens trobem amb la biblioteca, que es presenta
organitzada en dues plantes i amb un forjat de vidre sota una coberta amb claraboia,
el que permet la integració de la llum zenital i converteix aquesta estada en una de
les més especials de la casa. A la part del darrere tenim una àmplia i espaiosa cuina
al costat de l'menjador de diari, el qual connecta amb el jardí del darrere.

La planta superior hi la zona de nit, amb tres amplis dormitoris i un dormitori
principal amb un espaiós bany privat, tots ells amb molt lluminoses.

La planta soterrani també és molt àmplia. Podria convertir-se en un espai
d'entreteniment amb sala de jocs, de reunions o d'esdeveniments socials i
complementar-se perfectament amb la zona de celler que trobem en aquest mateix
nivell.

Aquesta vila i la casa independent auxiliar són perfectes per a una família a la
recerca de dues edificacions independents en una ubicació immillorable.

lucasfox.cat/go/poz29099

Piscina, Jardí, Instal·lacions eqüestres ,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Zona chill-out, Traster, Seguretat,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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 els set
dies de 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 a trobar la 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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