
REF. POZ35022

1.190.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

571m²
Plànol  

840m²
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


DESCRIPCIÓ

Espaiosa casa de sis dormitoris, còmoda cuina, saló,
menjador, preciós jardí amb piscina i vistes de postal des
de les quatre terrasses. Tot això a 570m2 construïts i
parcel·la de 840m2. Situat a la urbanització La Cabaña a
Pozuelo de Alarcón.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquesta sorprenent casa unifamiliar a La
Cabaña. Una urbanització on la natura i la tranquil·litat prenen el protagonisme.

La casa se situa en una zona molt tranquil·la i lleugerament elevada i, per això,
compta amb precioses vistes i una lluminositat encomiable, que se sumen a
l'amplitud de les estances. Separeu també la zona de descans de la zona de dia i
l'àrea de lleure.

La Cabaña destaca per un entorn tranquil, on predomina la natura, però també per
l'excel·lent ubicació a prop de l'hospital Montepríncipe, la urbanització Montealina,
Aquinas American School i carreteres com M513, M40 i M500, que comuniquen la
urbanització molt còmodament amb Pozuelo de Alarcón i Madrid Capital.

Aquest habitatge es distribueix en tres plantes i soterrani. Totes de dimensions
generoses i diversos espais que ajuden a una còmoda distribució.

Accedim des del jardí davanter, aixoplugats per l'ombra d'un gran arbre de fulla
caduca, i el porxo davanter.

El rebedor generós ens dóna accés per l'esquerra a un gran saló amb mirador.
Davant de l´entrada trobem una cuina àmplia amb espai per esmorzar. Entre la cuina i
el saló hi ha el menjador. Un lloc utilitzat ara com a sala d'estar, però l'enorme
finestral del qual ens ofereix molta llum natural i una preciosa vista al jardí. Tant des
de la cuina com des del menjador disposem d´accés al porxo principal. Un lloc
refrescant, ideal per a les tardes d´estiu. La planta es completa amb un lavabo de
cortesia al costat de lentrada.

lucasfox.cat/go/poz35022

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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A la primera planta s'ubica la zona dedicada exclusivament de descans amb els
quatre dormitoris, dos dels quals en suite. El distribuïdor d´aquesta planta ens porta,
al´esquerra, a la primera suite d´aquesta planta que consta d´un dormitori doble i
bany complet. Amb ell se situa el primer dormitori individual ia continuació un bany
complet que donaria servei a sengles dormitoris individuals. La suite principal es
troba davant de l'escala i consta de dormitori principal bany complet i una terrassa
amb espectaculars vistes sense obstacles sobre la muntanya de Boadilla. L'última
habitació, un dormitori individual amb terrassa que té la mateixa orientació que la de
l'habitació principal, és just davant del dormitori màster.

A la segona planta o sota coberta disposem de dos dormitoris més, o dos còmodes
despatxos, un amb terrassa, un bany complet i un gran saló amb diverses finestres i
terrassa que li confereixen una lluminositat digna d'encomi. Camins terrasses
d'aquesta planta tenen la mateixa orientació que les de la planta inferior i, per tant,
unes vistes encara millor.

A la planta soterrani disposem no només del garatge prou gran per a un cotxe molt
gran i diverses prestatgeries, sinó també diverses estances. D'una banda tenim una
sala diàfana al costat de la qual hi ha un rebost molt útil. Amb un original celler,
ideal per a reunions disteses. La planta es completa amb un dormitori, bany complet,
sala dinstal·lacions i curt de rentat i planxa. Tota la planta compta amb finestres i per
això gaudeix de llum i ventilació natural.

El jardí compta amb molta privadesa per la seva posició elevada i boniques vistes
fins i tot des del nivell de piscina. Diversos fruiters i dos parterres de gespa li aporten
frescor els dies d'estiu. S'hi suma un porxo d'estiu amb barbacoa d'obra i un
soterrani addicional amb barra i traster.

A l'apartat de qualitats la casa compta amb terres de parquet, calefacció de gas a
diverses estances, tancaments d'alumini, aire condicionat, armaris de paret a totes
les habitacions i la piscina gaudeix d'un sistema de cloració salina.

En resum, es tracta de la casa ideal per a una família gran que busca alguna cosa més
que espai. Aquí el concepte llar va estretament lligat a la pau i la tranquil·litat, a la
lluminositat i les estampes panoràmiques de postal. Tot això sense allunyar-nos de
Madrid, que és a tot just 15 minuts de La Cabaña.

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.
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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.

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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