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1.250.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado
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DESCRIPCIÓ

Preciosa vila independent d'estil clàssic amb grans
jardins, piscina i pista de tennis en venda a la
urbanització exclusiva de Montepríncipe a Boadilla del
Monte.
Lucas Fox International Properties s'enorgulleix de presentar aquesta preciosa i
senyorial casa independent de façana clàssica, molt representativa i ubicada en una
de les principals artèries de Montepríncipe, Boadilla del Monte.
La façana principal queda presidida per quatre columnes exponencials de gran
envergadura. Aquí trobem l'accés principal que dóna pas a un gran rebedor de
benvinguda amb lavabo de cortesia. A mà esquerra, es troba el gran saló-menjador
independent amb xemeneia i accés al jardí del darrere. A mà dreta, està ubicada la
cuina, amb una gran península central, zona doffice ia més una zona exterior de
bugada. Finalment en aquesta planta, tenim una sala d'estar o despatx, doblement
comunicada amb la resta de les estances de la planta.
La primera planta està destinada exclusivament a zona de nit. S'hi alberga el
dormitori principal amb bany privat el seu armari vestidor; un altre dormitori amb
bany propi i dos més amb bany compartit. Un total de quatre dormitoris i tres
cambres de bany complets. Tots ells compten amb armaris de paret.

lucasfox.cat/go/poz34517
Jardí, Piscina, Terrassa, Pista de tennis,
Garatge privat, Servei de consergeria,
Ascensor, Llum natural, Terres de marbre,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals , Alarma,
Armaris encastats, Barbacoa, Biblioteca,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior, Llar de foc,
Parc infantil, Sala de jocs, Saló gourmet,
Seguretat,
Sistema d'aspiració centralitzada, Traster,
Vestidor, Zona chill-out

A la planta semisoterrani, s'ofereix una gran sala de celebracions, un dormitori doble,
una cambra de bany, una sala de jocs i un garatge tancat amb capacitat per a fins a
sis cotxes. L'habitatge compta amb un ascensor nou, instal·lat recentment.
A més, la casa compta amb unes acollidores golfes a la segona planta, amb moltes
possibilitats en estar en brut, com dos dormitoris més, un despatx o una sala
multidisciplinar.
El seu jardí està completament consolidat i molt ben aprofitat, ja que la parcel·la és
plana i presenta una forma regular. Compta amb una preciosa praderia, gran piscina i
pista de tennis reformada recentment.
A Montepríncipe, podem trobar zones comercials properes, així com els centres
educatius com la Universitat CEU, Universitat Francisco de Vitoria, entre altres ofertes
de Boadilla del Monte i Pozuelo de Alarcón.
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Disposa d'excel·lents comunicacions per carretera, com la M-40, la M-500 o la M-501,
transport públic com a autobús, rodalies i metro lleuger i bons equipaments socials. A
més, ofereix centres sanitaris, en concret l'hospital Puerta de Hierro i l'hospital
Montepríncipe i centres comercials a prop, com ara el Gran Plaza 2 i l'Equinocci, entre
d'altres.
Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui mateix per telèfon o correu electrònic per
organitzar una visita. Treballem els set dies a la setmana per adaptar-nos a les
necessitats dels nostres clients. També podeu visitar-nos al recent inaugurat Lounge
de Lucas Fox a l'Avinguda d'Europa, 38 a Pozuelo de Alarcón. Així podrem analitzar les
vostres necessitats amb més detall i ajudar-vos a trobar la casa o la 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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