
VENUT/UDA

REF. POZ29156

1.300.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la en excel·lents condicions de 7 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28691

7
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

550m²
Plànol  

1.700m²
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

Impressionant vila de 7 dormitoris en una bonica parcel ·
la de 1750 m² amb terrasses, piscina, porxo cobert, gran
jardí pla i casa de convidats. Situada a prop de la Prada i
de l&#39;escola internacional SEK, Vilafranca.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquesta fantàstica habitatge a Villafranca de el
Castell, una localitat increïble i molt verd que es troba a només 20 minuts amb cotxe
de Moncloa, el centre de Madrid.

Aquesta sol·licitada zona ofereix a les famílies un fantàstic estil de vida a l'aire lliure,
així com excel·lents connexions a altres nuclis, ja que està molt ben connectada amb
Majadahonda (8 minuts) i Pozuelo (12 minuts), que una àmplia oferta de restaurants i
centres comercials.

Vilafranca també alberga el SEK, un dels millors col·legis internacionals a al nord-oest
de Madrid, així com la prestigiosa Universitat de Camilo José Cela. En aquesta última
trobem el UCJC Sports Club, un magnífic centre esportiu que també està dirigit als
residents de Vilafranca.

Aquesta impressionant casa familiar està situada en una de les millors carrers de
Vilafranca, paral·lela a l'bonic passeig de la Prada, de gairebé 4 km de llarg ia 5
minuts a peu de l'entrada de l'escola SEK.

L'habitatge destaca per la privacitat de la parcel·la i les múltiples terrasses, zones
chill out i porxo cobert. Els propietaris actuals van reformar completament l'immoble
sense reparar en despeses a l'hora de decorar i ampliar la superfície. L'habitatge
ofereix més de 500 metres quadrats d'espai habitable i d'entreteniment, sent tots els
seus espais realment únics.

Entrem a la casa per un impressionant rebedor de doble alçada, des del qual una
petita escala situada a la dreta descendeix a un agradable espai d'entreteniment.
Primer vam entrar en una zona amb menjador que connecta amb una de les dues
sales d'estar de l'habitatge. Aquesta sala "vermella" presenta un bonic i acollidor saló
amb increïbles vistes a la piscina ia la zona chill-out.

Des del menjador també tenim accés a un passadís que condueix a la cuina, a la
neteja de cortesia i a el garatge, amb capacitat per a dos cotxes.

lucasfox.cat/go/poz29156

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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La cuina es presenta totalment equipada i és molt gran. Disposa d'illa, zona
d'esmorzar informal i accés directe a l'pati i a jardí.

Tornant a l'rebedor, pujant per una petita escala a l'esquerra accedim a la planta
superior, on es troben els dormitoris. Primer hi ha un dormitori doble amb altell,
armaris encastats i escriptoris. Es tracta d'un espai versàtil per a albergar a diversos
nens. Aquest dormitori té a més accés a un lavabo doble ia un bany amb dutxa doble
al passadís.

Continuant pel passadís, a l'esquerra tenim un altre dormitori secundari amb zona
d'estudi (escriptori i sofà) i bany complet privat. A la fi de passadís tenim l'espaiós
dormitori principal amb un impressionant bany amb sostre de vidre i un preciós
vestidor.

Tornant a l'passadís a nivell de la cuina trobem un altre dormitori (actualment
destinat a zona de planxa) i un altre dormitori amb vestidor i bany privat, tots dos
amb accés directe a la terrassa de la piscina.

A la fi de l'passadís hi ha una escala que condueix a la planta més baixa, a nivell de
jardí. En aquesta planta tenim un altre bonic dormitori amb bany privat i un acollidor
saló d'estiu amb taula de menjador, zona d'estar i llar de foc. Tres impressionants
finestres de sòl a sostre de grans dimensions, que es poden obrir completament,
brinden a totes les estances d'aquest nivell accés directe a jardí.

El jardí ofereix una casa de convidats amb saló, cuina, bany, sauna i dormitori doble.
Sobre aquesta estructura es troba la zona chill-out de la piscina, mentre que a sobre
de la sala d'estiu trobem un porxo cobert.

En resum, es tracta d'una casa familiar molt completa i de molt alta qualitat, amb
agradables espais interiors i exteriors i situada en un dels carrers més buscades de
Vilafranca, a poca distància de la Prada i de l'col·legi internacional SEK.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon per
organitzar una visita. Treballem els set dies de la setmana per adaptar-nos a les
necessitats dels nostres clients.

També pot visitar-nos al nostre recentment inaugurat lounge en avinguda d'Europa
38, Pozuelo. Així podrem avaluar els seus requisits amb 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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