
REF. POZ29640

1.150.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

510m²
Plànol  

663m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Àmplia vila aparellada de 4 plantes i 6 dormitoris, amb un
preciós jardí sobre una parcel·la consolidada de 663 m²
en una de les urbanitzacions més tranquil·les i segures de
Madrid, Somosaguas centre.

Lucas Fox es complau a presentar-li aquesta espaiosa vila aparellada que ofereix el
confort d'una casa independent. S'ha reformat parcialment amb dissenys moderns i
està distribuïda en quatre plantes, amb diverses terrasses i un espectacular jardí, on
trobarà el seu recés de pau i tranquil·litat a tan sols 12 minuts de centre de Madrid.

Aquesta bonica vila de luxe al centre de Somosaguas ofereix la possibilitat de
reformar diversos espais a l'gust de el futur amo de la casa. Sens dubte, és un
habitatge ideal per a famílies amb fills, gràcies a la seva ubicació única als seus
espais exteriors, que ofereixen una infinitat de zones perquè els més petits
gaudeixin.

La vila té una façana de maó vist i consta de dues plantes principals més les golfes i
la planta soterrani.

A l'entrar a l'habitatge, trobem a la part esquerra l'ala de la cuina amb la seva office
aquest compte amb una illa central i bons materials, i comunica amb les estances
principals de menjador i sala d'estar a l'igual que amb el lavabo de cortesia. A través
d'aquesta sala accedim a la zona de porxo que dóna a jardí.

A la planta primera, ens trobem 4 dormitoris, tots ells amb accés a espai exterior. Hi
ha un dormitori amb sortida a balcó i bany complet, dos dormitoris que comparteixen
un bany que es troba a la zona de pas i finalment el dormitori principal, el qual té el
seu bany en suite, vestidor i terrassa amb vistes sobre la parcel·la completa de la
casa.

A la planta superior, hi trobem les golfes, que compta amb un dormitori addicional,
bany complet i una zona diàfana que podria destinar-se a altres usos com a zona de
reunions, gimnàs, sala de jocs, zona de lectura o zona de meditació així com la sala
d'instal·lacions on s'ubica la caldera, recentment actualitzada.

A la planta soterrani, trobem la zona de servei, que compta amb 1 dormitori, bany
complet i tindríem la sala social principal amb llar de foc, ideal per a reunions costat
de celler, cuina, sala de jocs, 2 trasters i garatge per a 2 places de aparcament.

lucasfox.cat/go/poz29640

Piscina, Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Llum natural, Zona chill-out,
Sistema domòtic, Seguretat, Safareig,
S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Pel que fa als acabats i materials, la fusteria interior és de fusta noguera, la fusteria
exterior d'alumini, reixes i fraileros. La calefacció és individual i funciona amb gas
natural.

Pel que fa a l'exterior, la parcel·la és rectangular i és una de les que compta amb les
majors dimensions de la promoció. La zona verda de la casa, és molt social, i podrà
gaudir de menjars familiars amb vista a l'ampli jardí, mentre escolta el so relaxant de
la cascada de la piscina.

També podeu prendre el sol a la tarima de la piscina, mentre els més petits juguen a
la caseta de fusta sota el gran arbre. La piscina privada es troba envoltada
d'exuberant vegetació, on podeu seure i gaudir de l'contacte amb la natura després
d'una intensa jornada laboral.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon per
concertar una visita i veure la vila aparellada 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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