
VENUT/UDA

REF. POZ32713

950.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 50m² terrassa en venda
a Pozuelo
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28224

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

330m²
Plànol  

383m²
Dimensions del terreny  

50m²
Terrassa

+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

Increïble casa adossada de 5 dormitoris, amb ascensor,
jardí privat d´uns 50 m², orientat al sud, en venda prop de
l´estació de Pozuelo, amb zones comunes.

Lucas Fox Properties internacional els presenta aquesta casa cantonera, a punt per
entrar a viure, que s'ubica en una meravellosa urbanització tancada de només 10
veïns, amb piscina comuna i pista de pàdel, en un emplaçament i amb serveis de
transport molt a prop, tot just 900 metres.

Aquest habitatge compta amb 383 m² construïts segons cadastre amb bones
qualitats. L'habitatge ofereix una alta qualitat de vida i garanteix la tranquil·litat,
privadesa i seguretat dels seus residents. Aquesta casa és ideal per a una família i
compta amb ascensor al seu interior. Gaudeix d´estades àmplies, confortables i molt
lluminoses, amb una terrassa i jardí assolellats, orientats a sud que farà d´aquesta
casa un plaer viure-hi.

La casa ofereix un ampli i còmode espai de vida i entreteniment i es distribueix en
quatre plantes comunicades per escala i ascensor.

En entrar a l'habitatge per la planta principal, ens trobarem el vestíbul amb armari
gabaner, que dóna pas a un assolellat saló-menjador amb sortida a l'exterior: al jardí
privat, molt lluminós perfecte per relaxar-se en companyia de les persones que ens
fan feliços . En aquesta mateixa planta, es presenta una pràctica cuina office
totalment equipada i, a més, un bany de cortesia.

Pugem a la primera planta, que acull la major part de la zona de nit amb tres
dormitoris, un d'ells el principal amb la seva zona de vestidor i bany complet privat, i
dos més que comparteixen bany.

Tota la segona planta podria ser tant un despatx, una zona de reunions o una zona
multiús, ja que a aquesta mateixa planta tenim un dormitori ampli i bany complet
amb dutxa.

Finalment, baixem fins a la planta baixa, que consta del garatge per aparcar dos
cotxes molt grans, una sala polivalent per a reunions amb pati anglès que permet
l'entrada de llum natural, un traster ampli, bany i la sala de màquina.

lucasfox.cat/go/poz32713

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Ascensor, Pista de pàdel, Parquet,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Sala de jocs,
Safareig, Plafons solars,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Balcó, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. POZ32713

950.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 50m² terrassa en venda
a Pozuelo
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28224

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

330m²
Plànol  

383m²
Dimensions del terreny  

50m²
Terrassa

+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/poz32713
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


L'habitatge està equipat amb nombrosos armaris, terra radiant, aire condicionat a
tots els espais per conductes i un ascensor que arriba fins a l'àtic, perquè totes les
estances siguin accessibles.

Us convidem a visitar aquest nou habitatge que, sens dubte, complirà amb les vostres
expectatives.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui mateix per obtenir més informació o
concertar una visita. Treballem els set dies de la setmana per adaptar-nos a les
necessitats dels nostres clients.

També podeu visitar-nos al nou lounge de Lucas Fox a l'avinguda d'Europa 38 a
Pozuelo. Així podrem analitzar les vostres necessitats amb més detall i ajudar-vos 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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