
REF. POZ34098

1.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
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6
Cambres de bany  

700m²
Plànol  

1.400m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Encantadora casa unifamiliar de 700 m² amb 5 dormitoris
sobre una parcel·la de 1400 m² en venda a la urbanització
Montealina molt a prop de Aquinas American School,
Col·legi Everest i Universitat Francisco de Vitoria.

Lucas Fox presenta aquesta estupenda casa amb boniques vistes a Montealina, una
de les urbanitzacions més exclusives de Pozuelo de Alarcón. Es distribueix en tres
plantes i compta amb un saló, tres sales d´estar, un menjador, una gran cuina amb
office, porxo totalment tancat, zona de servei, quatre dormitoris i una àmplia planta
semisoterrani. Tot això en un jardí de 1400 m².

Des del carrer ens rep un encantador jardí davanter d'un verd perfecte. Davant s'alça
la inconfusible i enorme façana de la vivenda, de la mà de la popular constructora
Levitt.

Accedim al rebedor ia la nostra dreta hi ha el saló de generoses dimensions amb
vistes al jardí davanter. Al costat hi ha la sala d'estar amb xemeneia amb vistes al
jardí principal, a l'altra banda del porxo. Al costat de la sala d´estar, se situa la cuina,
àmplia i pràctica, amb espai per a un menjador de diari, amb rebost, molta llum
natural i, per descomptat, sortida al porxo.

Pel costat esquerre, des del rebedor, trobarem un altre saló, més petit i familiar, però
alhora molt acollidor, amb lavabo de cortesia i connexió amb la cuina. A través del
saló, arribem al menjador que es caracteritza per la seva gran lluminositat, ja que tot
el front és una vidriera enorme que inunda de llum l'estada. El menjador connecta
amb la zona de servei, que consta de dormitori amb bany privat, amb accés
independent pel magatzem de jardineria i accés a la planta semisoterrani ia la cuina.

A la planta alta se situa la zona de nit. Hi cap el dormitori principal de grans
dimensions que abasta l'ala completa, ja que s'ha tancat la zona de la terrassa per
guanyar en amplitud d'interiors. Aquí comptem amb dormitori principal amb bany i
vestidor, un despatx privat i un enorme saló de més de 70 m². Aquesta planta es
complementa amb la suite secundària, just al costat oposat i un dormitori individual
amb accés al bany compartit amb el despatx. Totes les estances compten amb molt
espai als seus corresponents armaris encastats.

lucasfox.cat/go/poz34098

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat,
Terres de marbre, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Zona chill-out, Vistes,
Vestidor, Traster, Seguretat, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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A la planta semisoterrani, es disposa la cambra de bugaderia, celler, cambra
d'instal·lacions, gimnàs, sauna i un aparcament amb capacitat per a quatre cotxes
grans i zona de treball.

És imprescindible esmentar l'espectacular jardí principal. Dissenyat per paisatgistes
professionals, és un ambient que convida al relax i gaudi familiar. El verd impecable
de la gespa, els preciosos parterres florals, l'estany de peixos i un pèrgola natural
aconsegueixen alleujar la calor estiuenca amb la seva ombra i frescor juntament amb
la piscina de dimensions perfectes.

Quant a les qualitats, cal destacar el terra de marbre a la planta baixa i en fusta en
impecable estat a l'escala principal i la zona de nit, fusteria de fusta en perfecte
estat, finestres de Climalit, persianes motoritzades, calefacció per bomba de calor i
reg automàtic a tot el jardí.

Aquesta casa se situa en una de les zones més privades de la urbanització, a pocs
metres de l'accés a la Muntanya de Boadilla, molt a prop de la connexió de vianants
amb Monteclaro i les pistes esportives de Montealina, però sense renunciar a la
tranquil·litat i la intimitat.

En definitiva, és un habitatge espectacular situat en un entorn natural on imperen la
tranquil·litat i la natura, lluny del soroll. Un lloc ideal per a la família, que ens ofereix
espai, lluminositat i tranquil·litat a un pas de Madrid.

Lhabitatge es pot visitar amb facilitat. 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 lounge Lucas Fox que acabem d'inaugurar a
l'avinguda d'Europa, 38 a Pozuelo per prendre una tassa de cafè i que puguem
analitzar els vostres requisits amb més detall i així ajudar-vos a trobar la vostra casa
o inversió perfecta.

REF. POZ34098

1.900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

700m²
Plànol  

1.400m²
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


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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