
REF. POZ33383

1.400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Boadilla Monte, Madrid
Espanya »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28692

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

700m²
Plànol  

1,555m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Preciosa vila independent de 700 m² amb parcel·la de
1.555 m², piscina, gimnàs i espectaculars vistes en venda a
la prestigiosa urbanització Villafranca del Castillo.

Lucas Fox presentar aquest magnífic habitatge amb una immillorable ubicació dins
de la reconeguda urbanització Villafranca del Castillo a Villanueva de la Cañada.

Sobre una esplèndida parcel·la consolidada de 1.580 m² es troba aquesta
meravellosa casa independent, amb prop de 1.000 m² construïts, dissenyada fins al
més mínim detall i distribuïda en tres còmodes plantes de la següent manera:

A la planta baixa, després de l'accés principal, hi trobem un ampli vestíbul de
benvinguda, amb un elegant lavabo per a convidats a la mà esquerra. De front,
accedim a un gran saló-menjador, construït en tres alçades amb sostres alts, dividit
en ambients diferents. Gràcies als seus grans finestrals a totes les façanes, gaudeix
d'una meravellosa llum durant totes les hores del dia i accés directe al jardí, zona de
chill-out i piscina, amb boniques vistes clares i molta privadesa a tota la parcel·la.

A l'ala esquerra hi ha el despatx, independent i una cuina de somni, amb una gran illa
central equipada amb electrodomèstics industrials d'última generació i zona d'office.
Uns grans finestrals il·luminen tota l´estada i la fan molt acollidora i confortable per
compartir en família. A l'ala dreta hi trobem dos grans dormitoris amb bany privat i
vestidor.

La primera planta compta amb una màster suite amb vestidor, una gran terrassa
oberta a la façana principal i una zona de descans amb preinstal·lació per a sauna.

A la planta semisoterrani, trobem una àmplia sala multiusos amb finestres a
l'exterior; un dormitori de grans dimensions amb accés directe a la piscina; un
dormitori de servei amb bany complet; una bugaderia; i un celler càlid i acollidor amb
llar de foc i barra de bar, ideal per passar les nits d'hivern i reunions amb amics. Tota
aquesta planta està edificada sobre rasant i compta amb nombrosos llums a
l'exterior gràcies a la disposició de la parcel·la.

lucasfox.cat/go/poz33383

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat, Gimnàs,
Servei de consergeria , Llum natural,
Parquet, Sostres alts, Aparcament,
Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Alarma, Armaris encastats, Balcó, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacció, Cinema domèstic,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, Renovat,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Saló gourmet, Seguretat, Traster, Vestidor,
Vistes, Zona chill-out
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Aquesta parcel·la és de les millors dins de la urbanització ja que té una ubicació
privilegiada i presenta una forma regular. La seva disposició en pendent li aporta a
l'habitatge una total privadesa a totes les estances i racons del jardí, amb
meravelloses vistes clares i màxim profit de la llum solar. El bonic jardí envolta la
casa, amb espai per a diversos cotxes a l'entrada i garatge per a tres més. La piscina
està en funcionament perfecte i compta amb una zona amb barra i barbacoa d'obra, a
més de la zona chill-out.

Recentment la casa s'ha renovat íntegrament amb materials d'alta qualitat, per això
està a punt per entrar a viure, però amb infinites possibilitats de reforma si ho
desitja.

L'habitatge es pot visitar quan ho desitgi. 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 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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