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REF. POZ34849

1.195.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Boadilla Monte
Espanya »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

5
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5
Cambres de bany  

600m²
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2.513m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Preciós xalet sobre gran parcel·la a cantonada amb
meravellós jardí, piscina i pista de tennis a
Valdepastores, Boadilla

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquesta preciosa vila independent amb piscina,
pista de tennis i gran jardí, situada a la Urbanització Valdepastores, a escassos
metres de Las Lomas a Boadilla del Monte.

Sobre una de les millors parcel·les de la urbanització, atesa la seva ubicació,
disposició regular a cantonada i mida (més de 2.500 m²) es troba aquesta
meravellosa casa de molt sòlida i robusta construcció, amb un total de 600 m² i un
preciós jardí que voreja la casa, completament consolidada d'aproximadament amb
pista de tennis i piscina.

El seu estat de conservació és molt bo, estant preparada per entrar a viure i
contemplant a més infinites possibilitats per a modificacions o reformes, ja que
compta amb una planta molt quadrada i es presta a jugar amb la distribució.

La seva distribució actual està configurada de la següent manera:

A la planta baixa creuant un encantador porxo accés principal, ens trobem al
senyorial vestíbul de benvinguda amb lavabo de cortesia i seguit per una imponent
escala en marbre que connecta amb la resta de les plantes. Tot seguit tenim un
despatx amb possibilitats; i de fons accedim a un enorme saló de sostres alts i golfes,
a doble alçada, amb diferents ambients accés directe a menjador i jardí.

A mà esquerra trobem una espaiosa cuina reformada i separada a zona d'office i zona
de treball; amb a més una cambra exclusiva de bugada i planxa. La cuina compta a
més amb un excel·lent espai d'emmagatzematge, accés al jardí i pas directe al
senyorial menjador, que està doblement comunicat alhora amb el saló i vestíbul.

A mà esquerra des del vestíbul s'hi ubica la zona de descans. En aquesta àrea tenim
el dormitori master, de grans dimensions, amb bany incorporat i armari vestidor; i
dues habitacions més, ambdues dobles amb amplis armaris encastats i un altre bany
a compartir. Ideal per a persones d'edat avançada o amb mobilitat reduïda en no
presentar barreres arquitectòniques.

lucasfox.cat/go/poz34849

Piscina, Jardí, Pista de tennis,
Servei de consergeria , Terres de marbre,
Sostres alts, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vestidor, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Saló gourmet, Safareig, Parc infantil,
Llar de foc, Exterior, Entrada de servei,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals
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Pujant l'escala de marbre arribem primerament a una gran sala oberta, molt
acollidora i lluminosa, amb xemeneia i terrassa oberta; ideal per passar les tardes i
descansar. En aquesta planta a més comptem amb un altre dormitori amb terrassa
oberta i un altre bany complet. És el lloc perfecte per als que busquen una mica més
d'independència o els que vulguin fer un dormitori màster a gran escala.

La planta de semisoterrani realment es troba sobre la rasant, estant la parcel·la
disposada a doble cota. Per això comptem amb grans finestres i moltíssima llum
natural a totes les estances. Aquesta planta es compon d'una estupenda i gran sala
de reunions, molt acollidora i composta per zona de celler amb barra, saló, zona de
billar, dormitori de servei, dos trasters, dues cambres de bany, i un gran garatge amb
espai per fins a 3 cotxes.

Aquest semisoterrani permet una ampliació de 70 m², estant preparat per a això i
comptant a més amb llums a façana principal. El seu accés directe al jardí fan potser
aquesta estada, una de les més importants de la casa ja que es presta ús durant
totes les estacions de l'any i per a qualsevol tipus d'esdeveniment.

Sens dubte una de les virtuts més grans d'aquest preciós xalet és el seu consolidat
jardí, de grans dimensions i amb diverses orientacions. Al contem amb una magnífica
piscina amb il·luminació, pista de tennis amb infinites possibilitats, zona de solàrium,
porxo cobert i excel·lent barbacoa d'obra premium.

A Valdepastores podem trobar zones comercials properes, així com els centres
educatius Col·legi Verge d'Europa i la Universitat Francisco de Vitoria, entre d'altres
ofertes.

Disposa d'excel·lents comunicacions viàries (M-500, M-501), transport públic
(autobús, rodalies i metro lleuger), bons equipaments socials, sanitaris (Hospital
Porta de Ferro, Hospital Montepríncipe), centres comercials (Gran Plaza 2, Centro
Equinoccio , etc.).

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 pot 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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