
VENUT/UDA

REF. POZ31824

1.120.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Boadilla Monte
Espanya »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

460m²
Plànol  

2.200m²
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

Encantadora casa de 460 m² amb 5 dormitoris sobre una
preciosa parcel·la de 2.200 m² amb pista de tennis en
venda a Valdecabañas a Boadilla del Monte.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquesta encantadora casa de 460 m² amb 5
dormitoris a la bonica urbanització de Valdecabañas a Boadilla, a un tir de pedra del
Trinity College.

En entrar a aquesta preciosa casa per l´entrada principal, veiem un porxo amb zona
de descans que ens porta al rebedor d´entrada a la dreta. Un dels avantatges de la
seva distribució és que compta amb les principals estades a la mateixa planta baixa.
Un cop a dins, ens trobem amb un ampli i acollidor saló-menjador amb llar de foc. La
zona de menjador ofereix dos espais d'estar diferents, perfectes per als dies festius
d'hivern amb la família.

Ja a la cuina, veiem una illa de generoses dimensions, perfecta per treballar i
preparar el menjar a la cuina. La cuina està equipada amb electrodomèstics de gran
qualitat i es beneficia d´un gran espai d´emmagatzematge. A la cuina trobem una
porta que ens porta a un preciós porxo amb zona chill-out, amb vistes a la pista de
tennis a la impressionant parcel·la verda de 2.200 m². Aquesta zona és perfecta per
fer un cafè al matí.

Just fora de la cuina, trobem un rebedor amb escales al qual també s'hi pot accedir
des del rebedor d'entrada. Aquest passadís ens condueix a la zona de nit on trobem
un ampli dormitori principal que rep abundant llum natural durant el dia i que
compta amb un gran vestidor amb molt d'espai d'emmagatzematge i un bany privat
elegant, perfecte per relaxar-se al final d'un llarg dia. .

En aquesta mateixa planta, es disposen dos dormitoris de la mateixa mida que
comparteixen un ampli bany. Aquests dos dormitoris tenen armaris de paret i grans
finestrals.

lucasfox.cat/go/poz31824

Terrassa, Jardí, Garatge privat, Sostres alts,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vestidor, Traster, Seguretat,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
A prop del transport públic

REF. POZ31824

1.120.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Boadilla Monte
Espanya »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

460m²
Plànol  

2.200m²
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.cat/go/poz31824
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


En baixar les escales del passadís, a la planta semisoterrani trobem un fantàstic
espai familiar polivalent, amb un espai per seure, un menjador per a sis persones, un
bar i un bany complet. En aquesta planta, també hi trobem espai per a una sala
multimèdia o una sala de jocs, un safareig i un dormitori que es pot utilitzar com a
dormitori de convidats o de servei. Aquesta zona de la casa és perfecta per celebrar
festes i esdeveniments, tant per adults com per nens, ja que també té la seva pròpia
entrada independent.

A la planta superior, hi trobem un espai independent tipus loft amb un saló, espai
per a un dormitori o una oficina i un bany complet. Gaudeix d´increïbles sostres alts,
d´uns grans finestrals i d´accés a una terrassa que dóna a la bonica parcel·la.

La casa ofereix una pista de tennis de mida completa i una casa d'estiu amb bany,
sala d'estar i cuina. El jardí es presenta perfecte estat i l'orientació de la parcel·la
permet que la llum natural entri a casa durant la major part del dia. Hi ha un garatge
per a dos cotxes i aparcament exterior per a quatre cotxes.

Per concertar una visita, poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui mateix per
telèfon o correu electrònic. Treballem els 7 dies de la setmana per poder adaptar-nos
a les necessitats dels nostres clients.

A més, també podeu visitar-nos al nostre recién inaugurat saló Lucas Fox a l'avinguda
d'Europa, 38, a Pozuelo per prendre un cafè i comentar amb més detall les vostres
necessitats i així poder ajudar-vos a trobar el vostre habitatge 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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