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DESCRIPCIÓ

En venda preciosa vila independent a la urbanització
exclusiva de Montepríncipe (Boadilla del Monte), amb 840
m2, grans jardins i piscina.
A Lucas Fox, ens complau presentar aquesta preciosa vila independent situada en
una de les millors zones de la prestigiosa urbanització Montepríncipe, Boadilla del
Monte.
A Montepríncipe, podem trobar zones comercials properes, així com els centres
educatius Col·legi Everest i la Universitat Francisco de Vitoria, entre altres serveis.
Disposa d'excel·lents comunicacions viàries (M-40, M-500 i M-501), transport públic
(autobús, rodalies i metro lleuger), bons serveis a la zona, serveis sanitaris (Hospital
Puerta de Hierro i Hospital Montepríncipe) i centres comercials (Gran Plaça 2, Centre
Equinocci, etc.).
En una de les millors parcel·les de la urbanització, per la seva ubicació i disposició
regular de cantonada, hi ha aquesta meravellosa propietat de sòlida i robusta
construcció, amb un total de 840 m² i un meravellós jardí de somni amb
aproximadament 4000 m² envoltant tota la casa .
Presenta un estat de conservació molt bo, per la qual cosa es lliura a punt per entrar
a viure. Així mateix, ofereix múltiples opcions de reforma, ja que compta amb una
planta quadrada i pràctica per dissenyar-ne la distribució.

lucasfox.cat/go/poz36352
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Servei de consergeria, Gimnàs,
Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Saló gourmet, Saló de bellesa ,
Sala de jocs, Safareig, Plafons solars,
Parc infantil, Llar de foc, Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

De fet, la seva còmoda distribució està dividida en tres nivells, amb l'accés principal
al nivell mitjà, cosa que deixa així el semisoterrani sobre rasant. Això permet
disposar de grans finestrals que aporten molta llum i accés directe al jardí.
A l'entrada principal trobem un encantador porxo que ens condueix al senyorial
vestíbul de benvinguda. De fons, creuem un pati pati d'estil andalús, amb sostres a
doble alçada i una lluminositat meravellosa, cosa que fa d'aquesta estada un lloc
molt confortable per gaudir durant tots els mesos de l'any.
A la dreta, tenim el gran saló menjador de més de 70 m², col·locat de cantonada i
dividit en tres zones. Disposa d´una agradable terrassa tancada amb vistes a la
piscina, ideal per als dies d´hivern, i amb la preciosa escala de marbre que ens
condueix a la planta superior.
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Des d'aquí, accedim fàcilment a la cuina independent, que consta de la seva pròpia
zona de cuina, una fantàstica illa central, zona d'office separada i safareig. Està
doblement comunicada amb un ampli passadís al rebedor principal, el qual condueix
també a dos dormitoris dobles, un ampli despatx i una cambra de bany ubicats en
aquesta planta.
La part superior està destinada exclusivament al descans. En ella, s'alberga el
dormitori màster, equipat amb un meravellós vestidor de grans dimensions i una
àmplia cambra de bany en marbre complet amb banyera de cantonada i dutxa. A més,
tenim dos dormitoris originals més que s'han unificat i disposen de bany complet. Per
altra banda, veiem una gran terrassa amb meravelloses vistes sobre la parcel·la.
A la planta baixa, a manera de semisoterrani però sobre rasant, hi ha una gran sala
multidisciplinar amb xemeneia, ideal com a lloc de treball o saló de celebracions.
Trobem també un gimnàs amb cambra de bany i sauna, un còmode garatge per a
diversos vehicles i zona de servei amb dormitori i cambra de bany. Tot aquest nivell
compta amb grans finestrals i accés directe al jardí.
Sens dubte, una de les virtuts d'aquesta casa és el meravellós jardí, completament
consolidat amb arbres fruiters i precioses palmeres. Està pensat i dissenyat
únicament per relaxar-se i gaudir-ne en companyia. Igualment, compta amb diverses
zones d'oci, zona d'aparcament per a sis vehicles, berenars i extenses praderies
cuidades fins a l'últim detall, així com deu plaques solars i calefacció de gas natural.
Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui mateix per telèfon o correu electrònic per
concertar una visita. Treballem els set dies a la setmana i ens adaptem a les
necessitats dels nostres clients. També pot visitar-nos al nostre recent inaugurat
centre de Lucas Fox a l'Avinguda d'Europa 38, Pozuelo de Alarcón. Així, podrem
conèixer les seves necessitats al detall i ajudar-lo a trobar la propietat o la inversió
perfecta per a vostè.
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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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