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DESCRIPCIÓ

Preciosa casa aparellada reformada amb excel·lents
qualitats i zones comunes en venda a Montepríncipe,
Boadilla del Monte.
Lucas Fox s'enorgulleix de presentar en exclusiva aquesta meravellosa casa tipus
aparellada amb meravelloses zones comunes i ubicada en una de les principals
artèries de la prestigiosa urbanització Montepríncipe, a Boadilla del Monte.
Aquesta casa preciosa compleix totes les expectatives d'una residència de luxe en
una de les millors zones residencials de la capital. Es presenta completament
reformada i en excel·lent estat de conservació, amb preciosos espais exteriors i
interiors i abundants llum, gràcies a la seva estratègica orientació nord-sud i als
grans finestrals
S'accedeix a l'habitatge per l'entrada principal a la façana nord i creuem un porxo
acollidor de benvinguda que ens condueix al vestíbul, amb armari gavaner i un
preciós lavabo de cortesia. Des d'aquí, accedim a totes les estances i plantes, per la
cridanera escala de fusta tallada que travessa tota la casa. A mà dreta, trobarem el
gran saló-menjador, ple de llum gràcies als grans finestrals i orientació sud. Aquest
saló compta amb llar de foc funcional i diversos ambients, sempre amb accés directe
al jardí ia les zones comunes.

lucasfox.cat/go/poz35679
Terrassa, Piscina, Jardí, Pista de tennis,
Jacuzzi, Servei de consergeria, Gimnàs,
Garatge privat, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Aparcament, Zona chill-out, Vestidor,
Traster, Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Saló gourmet, Sala de jocs,
Renovat, Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

De tornada al rebedor, a mà esquerra, s'ubica una magnífica cuina independent, de
grans dimensions, amb zona d'office i doble comunicació amb el vestíbul. Compte a
més una entrada independent per al servei, també a cara nord i zona d'aparcament.
La segona planta ha estat destinada exclusivament al descans de la família. Després
de pujar la gran escala, s'ofereixen quatre dormitoris dobles espaiosos, tots ells
exteriors a les dues façanes. Tres tenen bany privat, inclòs el dormitori màster, amb
un espaiós vestidor a mida i una terrassa oberta amb vistes al jardí. La cambra
dormitori no té cambra de bany, però hi ha la possibilitat d'incorporar-lo.
Sota coberta s'ubica les golfes, que s'utilitza actualment com a despatx, però es pot
convertir perfectament en un altre dormitori, ja que compta també amb un espaiós
bany complet, una terrassa oberta i molta superfície per crear el que es vulgui.
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L'habitatge compta amb una planta de semisoterrani, també amb llum natural, que
actualment està dividida en garatge amb capacitat de fins a dos cotxes, una ampliada
zona de bugada i una sala multidisciplinària amb bany privat, anteriorment destinada
a zona per al servei. Totes les estances compten finestres i llum natural en no estar
completament sota la rasant.
La parcel·la sens dubte és molt còmoda, ja que ofereix un jardí de mida perfecte, amb
poc manteniment, que a més està inclòs a la quota de la comunitat. La seva forma
regular i disposició plana permet el màxim profit de tots els racons, i es pot gaudir
durant tots els mesos de l'any.
Aquest habitatge pertany a un complex residencial tancat, amb unes meravelloses
zones comunes, completament privades i segures, ja que compten amb accés únic i
directe des dels habitatges; ideal per a aquelles famílies amb nens. Aquesta zona
comunitària està enjardinada i ben consolidada, composta d´una gran piscina ideal
per nedadors, pista de tennis, extenses praderies amb zones d´ombra, on poder
gaudir de la lectura i altres plaers, i un aparcament sostre de cortesia per a visites o
vehicles de diari.
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 recinte 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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