REF. POZ33035

599.999 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris amb 250m² de jardí en
venda a Boadilla Monte
Espanya » Madrid » Boadilla del Monte » 28670
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.cat

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Preciosa casa aparellada sobre una parcel·la de 500 m²
amb gran jardí, en venda en una bonica urbanització amb
piscina i pista de pàdel a Villaviciosa de Odón, a 5 minuts
de Boadilla del Monte.
Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquesta bonica casa aparellada de quatre
plantes sobre una parcel·la de 500 a Villaviciosa d'Odón, a 1,5 quilòmetres de Boadilla
del Monte.
A la planta baixa, hi ha una àmplia moderna i lluminosa cuina, que dóna pas a un
gran saló amb xemeneia ia un gran perquè envidriat amb vistes al jardí i l'estany. Un
lavabo de cortesia dóna servei a aquesta planta.
A la primera planta, hi ha quatre preciosos dormitoris, inclòs el principal amb bany
privat, així com una cambra de bany que dóna servei als altres tres dormitoris.

lucasfox.cat/go/poz33035
Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Terres de marbre, Sostres alts,
Pista de pàdel, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes ,
Parc infantil, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Aire condicionat

A la planta golfes hi ha dos amplis dormitoris, amb una gran cambra de bany amb
dutxa al centre.
Baixant a la planta semisoterrani, tenim una gran sala polivalent amb una barra de
degustacions gastronòmiques, que a més dóna accés a un gran garatge amb espai
suficient per a un traster.
A l'exterior, el bonic jardí té un estany, situat a prop de la zona de barbacoa amb
taula i cadires de pedra. Des d´aquí, accedim a la gran piscina comunitària per als 12
veïns únicament, amb una pista de pàdel, dins d´un entorn natural privilegiat d
´arbres i pins,
Podeu visitar-nos al nostre recent inaugurat lounge de 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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