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DESCRIPCIÓ

Única i majestuosa vila de la Bretanya francesa de 788 m²
sobre una parcel·la consolidada de 2700 m² en venda a
prop de col · legis de gran prestigi en Somosaguas Nord,
una de les urbanitzacions més exclusives i segures a tan
sols 12 minuts de Madrid.
Lucas Fox es complau a presentar aquesta obra mestra única en venda a
Somosaguas. Aquesta impressionant casa tipus palauet amb un estil de la Bretanya
francesa, no passa desapercebuda. Aquesta bonica vila gaudeix d'un marcat caràcter,
és a dir, una casa tradicional de l'arquitectura francesa, amb bigues de fusta
massissa, portes originals de fusta del segle XVIII molt ben conservades amb quarters
de fusta noble, terra de gres francès i de Valls. impressionants sostres alts.
Es troba ubicada en una parcel·la de forma rectangular, que alberga un extens jardí
amb diverses àrees d'esbarjo i gaudi per dinar sota el sol o gaudir d'un matí de relax
a la piscina; tot això per oferir-li un recés de pau i tranquil·litat a tan sols 12 minuts
del centre de Madrid.

lucasfox.cat/go/poz31581
Jardí, Servei de consergeria,
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època, Sostres alts,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Llar de foc, Parc infantil,
S'accepten mascotes , Seguretat, Vestidor,
Zona chill-out

Aquesta vil·la luxosa gaudeix d'un encantador i autèntic disseny burgès i al costat del
seu jardí aconsegueixen que els que resideixen o visitin l'habitatge se sentin
transportats a la màgica Bretanya Francesa, amb l'exquisit estil rústic i una magnífica
execució de construcció de l'habitatge. Inclou materials nobles i sòlids com ara la
pedra i la pissarra de les mansardes de la coberta que fan que l'arquitectura de la
casa sigui única a la zona. La casa està construïda amb una alta gamma de materials,
mobles de col·lecció en un estat immaculat de conservació que es poden adquirir per
separat i art clàssic i abstracte que inunden les parets d´aquesta impressionant
mansió de Somosaguas.
Aquesta bonica vila es troba dissenyada i distribuïda en 2 plantes més la planta
semisoterrani que dóna a la part del darrere del jardí. La parcel·la es troba en
pendent, per la qual cosa tenim dues cotes a diferents alçades al jardí. La casa es
troba ubicada a la part posterior de la parcel·la el que ens ofereix, d'una banda, més
privadesa ja que no es pot veure l'interior de l'habitatge des del carrer; i d'altra
banda, permet una entrada de llum natural més gran gràcies a l'àmplia distància de
la casa al mur perimetral.
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En entrar a l'habitatge per la majestuosa porta de fusta del segle XVIII ens rep un
ampli rebedor amb l'escala principal. Des d'aquí, podem apreciar les diferents sales
d'estar, comunicades entre elles, fet que fa que l'espai flueixi i sigui continu. Trobem
els dos salons principals, un amb una majestuosa xemeneia, i el menjador contigu.
Tots aquests espais estan orientats al sud i tenen vistes i accés al jardí, cosa que
confereix una gran lluminositat als espais interiors. La grandiositat de l'espai
s'aconsegueix gràcies als sostres alts i amplis finestrals que van de terra a sostre, així
com a la distribució de les estances que ens convida a recórrer la casa sense esforç,
ja que tots els espais connecten visualment entre si.
A la part del darrere, trobem les zones més nobles de la casa: la cuina office, la sala
de rentat i planxat, la neteja de cortesia i l'accés de servei. A l'extrem oest de la
mateixa planta, ens trobem també una saleta de diari que connecta amb un dels
espais més especials i acollidors de la casa, el porxo, amb una zona per prendre el te,
menjar i reunir-se amb la família o fer celebracions amb els amics. Des d'aquí per
una escala independent accedim a una zona dedicada a la feina, per la qual cosa si
es volgués, es podria comptar amb una zona de despatx totalment independent a la
resta de la casa.
A la planta superior, ens trobem amb 3 dormitoris secundaris, tots ells amb banys
privats i armaris de paret ubicats a la zona oest de la casa i organitzats al voltant
d'una petita àrea de recepció. A l´ala est de la casa, podem destacar la màster suite,
amb una sala d´estar, el dormitori principal, el vestidor i un bany complet. Com se
situa a la zona est, rep abundant llum natural.
A la planta semisoterrani, accedim des de l'escala de servei de la casa. Els primers
espais que trobem són, a un costat, l'accés al garatge cobert i l'altre, el dormitori de
servei amb bany privat. Des d´aquest mateix distribuïdor, arribem també a la sala
principal d´aquesta planta. Es tracta d'una àmplia estada completament diàfana i
organitzada a 3 zones. És un espai polivalent que actualment s'utilitza com a sala de
jocs i reunions, però podria servir des de gimnàs, sala d'esports o fins i tot sala de
cinema. Així mateix, trobem una zona de taller amb amplis finestrals, ideal pels més
creatius de la casa així com un rober independent. La planta es completa amb una
àrea de celler i una cambra de calderes.
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Pel que fa a l'exterior, la parcel·la és rectangular i se n'han aprofitat al màxim tots els
espais. Un impressionant jardí de 2700 m² amb grans arbres i exuberant vegetació en
perfecte estat envolta tota la casa, per a més privadesa. Podreu gaudir d'àpats
familiars al porxo amb vista sobre l'ampli jardí, mentre escolteu el so relaxant de la
fauna i la tranquil·litat d'estar a només uns metres del pulmó de Madrid, la Casa de
Campo. També podeu prendre el sol a les gandules al costat de la piscina de grans
dimensions (16 x 7 metres), mentre els més petits juguen al jardí. La gran piscina
privada està envoltada de vegetació exuberant, perfecta per relaxar-se i gaudir del
contacte amb la natura després d'una intensa jornada laboral i compta amb una
caseta de depuració i eines que serveix a tota l'àrea verda. A la part nord de la
parcel·la també hi trobem una zona d'esbarjo per als mesos més calorosos.
Aquesta impressionant vila de luxe a l'extrem nord-oest de Somosaguas Nord
resultarà una llar encantadora, i té un potencial sense límits per als que vulguin
atrevir-se a fer una reforma d'últim nivell. Sens dubte, és un habitatge amb un encant
únic, ideal per a famílies que vulguin viure a una mansió espectacular, en una
ubicació estratègica de Madrid i amb espais singulars.
Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon per
concertar una visita i veure aquesta vila única amb els seus propis ulls. Estem
disponibles 7 dies a la setmana per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.
També podeu visitar el nostre Lucas Fox Property Lounge recentment inaugurat a
l'avinguda d'Europa 38, Pozuelo, on podrem conèixer les vostres necessitats en més
detall i ajudar-vos a trobar la vostra 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.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.cat

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya

