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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila independent de 466 m² sobre parcel·la
de 2000 m² amb piscina privada i immillorables vistes en
venda a la urbanització Mirador de l&#39;Romero a
Valdemorillo.
Aquesta meravellosa casa familiar es troba en una zona molt tranquil·la de l'cada
vegada més demandat municipi de Valdemorillo, a pocs minuts de campus de la
universitat Alfons X el Savi i de l'col·legi Internacional Kolbe a Villanueva de la
Cañada.
Un cop accedim a la vila, ens trobem amb una zona d'aparcament techada ia
l'esquerra veiem un sinuós pont suspès sobre l'estany privat que ens condueix
directament a la porta d'entrada. Un cop dins, ens rep un distribuïdor obert amb
vistes cap al saló i, al seu torn, cap al jardí principal pel finestral de la sala.
A mà dreta, pugem a la planta alta de la casa, que ofereix un dormitori doble amb el
seu bany privat complet. A continuació, vam arribar a una espaiosa sala d'estar amb
vistes, tant a l'exterior, com a la sala principal de la casa, gràcies a l'enorme finestral
que ens aporta una major sensació d'amplitud.

lucasfox.cat/go/poz29798
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Garatge privat, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, Aparcament,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, Plafons solars, Renovat,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Traster, Vistes, Zona chill-out

Un cop travessada la sala d'estar, entrarem al dormitori principal. Una suite generosa
amb molt espai d'armaris i un bany complet de disseny i espectaculars vistes a
l'skyline de Madrid.
A la planta baixa se situen dos dormitoris individuals i un doble que comparteixen
les dues cambres de bany complets de la planta. També trobarem accés a una zona
diàfana que ofereix múltiples possibilitats d'ús, amb un costat obert també cap al
saló.
Des del rebedor i baixant quatre graons, arribarem a la sala principal. Aquest és un
espai de generoses dimensions i de doble alçada, que ens aporta major sensació
d'amplitud. A més, es beneficia d'un finestral amb vistes a jardí que, combinat amb
l'orientació de la casa, inunda la sala de llum natural.
Al costat esquerre es situa la cuina; gran, lluminosa i amb molt d'espai
d'emmagatzematge. A més, compta també amb un còmode office al costat més
il·luminat pel sol.
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Des del saló accedim a la porxada, tancat per unes grans vidrieres, que dóna accés a
jardí. A l'sortir a jardí principal el primer que trobarem serà una barbacoa de pedra i
després, una petita esplanada sota dos arbres que donen una ombra generosa. Un
racó perfecte per a les reunions i dinars / sopars ja sigui amb amics o en família. No
podem obviar la piscina, situada estratègicament per no desaprofitar ni un minut de
sol, ni tampoc la casa exterior. Una construcció en fusta d'alta qualitat que és ideal
per als convidats o com a despatx i zona de treball.
La parcel·la de 2000 m² alberga una gran superfície de gespa i un petit hort i ofereix
unes espectaculars vistes clares sobre Madrid capital. De dia, aprofitarem la sensació
d'alleujament que caracteritza la zona i de nit gaudirem de l'espectacle de les llums
de l'sky-line de Madrid a l'horitzó.
Aquesta és, en definitiva, una propietat ideal per a una família que prioritza la
tranquil·litat sobre tota la resta. És una casa que no només alberga l'habitatge sinó
engloba també espais de treball i esplai en un entorn irrepetible a 20 minuts de
Madrid.
Pot visitar la vila en qualsevol moment. Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui
mateix per telèfon o correu electrònic per organitzar una visita. Treballem 7 dies a la
setmana per poder adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.
A més, també pot visitar-nos al nostre lounge Lucas Fox que acabem d'inaugurar en
avinguda d'Europa, 38 a Pozuelo per prendre una tassa de cafè i que puguem
analitzar els seus requisits amb més detall i així ajudar 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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