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3.800.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Boadilla Monte
Espanya »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669
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6
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2.700m²
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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila independent de 680 m² amb
arquitectura moderna i eficient en venda en un entorn
natural amb molta privadesa i vistes espectaculars a
Parque Boadilla, prop del col·legi St. Michael's i les
principals carreteres del Nord-oest.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquesta increïble vila situada al privilegiat
entorn de Parc Boadilla, a pocs minuts de la M-50, la M503, l'hospital Porta de Ferro,
el col·legi St. Michael's o el Trinity College. Es troba a la part més privada del Parc
Boadilla, sobre una parcel·la de 2700 m².

Aquest espectacular habitatge de luxe gaudeix de generoses estances, grans
finestrals, línies rectes i precioses vistes.

Accedim des del carrer principal al jardí davanter que, amb un lleuger i elegant
pendent ens presenta, al fons, la vivenda. El primer que notarem és que, tot i haver
estat construïda l'any 2009, compta amb un disseny molt actual. La petita escalinata
ens porta al porxo de benvinguda que dóna accés al gran rebedor.

Un cop al rebedor trobem a mà esquerra un armari gavaner de grans dimensions i
accés a la zona de saló i menjador. Dos ambients lluminosos i espaiosos, dividits per
la xemeneia de casset oberta a sengles estances que li confereix una gran calidesa.
Totes dues estances compten amb grans finestrals que ens brinden vistes
meravelloses a la urbanització, en el cas del menjador, i cap al jardí principal des del
saló. Aquest darrer connecta per la part frontal, creuant dues enormes vidrieres
corredisses amb el porxo principal amb zona d'estar exterior on gaudir de moments
de relax pràcticament a la meitat de la natura amb el confort de la llar. Gaudeix a més
d'afables vistes al parc regional del Curs Mitjà del Riu Guadarrama, que limita amb la
parcel·la.

El porxo continua fins al jardí principal que compta amb gespa natural, una
estupenda piscina de cloració salina, retro-il·luminada i amb una mida ideal per
nedar. El jardí combina a la perfecció funcionalitat amb bellesa, amb un bucòlic
paisatge amb una vegetació consolidada i molt cuidada que adorna aquesta secció.

lucasfox.cat/go/poz38408

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat,
Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Pou, Plafons solars,
Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Al costat del saló s'hi ubica una altra de les joies d'aquesta construcció, la cuina. Un
cop dins, ens adonem que és un espai molt usat, per diverses raons com la seva mida
generosa amb zona d'emmagatzematge, cocció i menjador, com pel seu disseny, de
línies rectes, sòbries i harmonioses presidit per una amplíssima illa. A més, gaudeix d
´un gran menjador a la pròpia cuina, amb una taula amb capacitat per a sis
comensals situada al costat de la paret de vidre que en obrir-se al´exterior, comunica
amb el porxo, que durant tot l´any ens ofereix un paisatge increïble. Aquesta ala de la
casa compta també amb lavabo de cortesia per a més comoditat tant dels residents
com de les seves visites.

L'ala oposada d'aquesta planta ens acull la zona de nit composta per tres dormitoris
dobles, molt lluminosos i amb grans armaris de paret i també dos banys complets.

Pujant per l'ampla escala donem amb el distribuïdor de la planta alta on cal esmentar
tres parts principals. Just davant de l'escala s'ubica una sala d'estar acollidora,
presidida per una altra xemeneia de casset completament funcional. Aquesta sala és
molt espaiosa per allotjar folgadament una zona de treball. Tot això amb el fons del
parc natural abans esmentat que, gràcies a la seva orientació ens regala capvespres
magnífics cada dia. Als laterals de la sala, se situen per una banda, la màster suite,
formada per un gran dormitori amb finestral cap a l'oest i accés a la terrassa privada
de més de 20 m². Aquí també comptem amb vestidor doble en forma de forquilla que
connecta amb la immensa cambra de bany amb doble sinus, doble dutxa i banyera
hidromassatge de grans dimensions.
L'ala oposada de la casa està reservada al dormitori de convidats: una suite àmplia
amb bany complet privat i, una vegada més, amb unes vistes espectaculars.

La casa es complementa amb la planta semisoterrani on trobem un generós garatge,
sala polivalent, zona de servei que inclou dormitori independent i bany complet,
diversos trasters i cambra d'instal·lacions.
A l'apartat de qualitats hem de destacar terres de fusta als dormitoris i microciment
en zones de dia, de pas i cambres humides, tancaments amb gran eficiència a
l'apartat d'aïllament tant tèrmic com acústic. A més, compta amb aire condicionat
amb bomba de calor, terra radiant i refrescant alimentat amb la caldera de gasoil o
amb les màquines d'aerotèrmia, recolzades amb un sistema de plaques solars
instal·lat a l'habitatge.

En conclusió, estem davant d'un habitatge que brinda als seus residents tota mena
de luxes: comoditat, decoració, disseny i calma. Tot això per obtenir la millor qualitat
de vida a casa seva.

REF. POZ38408

3.800.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Boadilla Monte
Espanya »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28669

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

680m²
Plànol  

2.700m²
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


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.

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 casa vostra o
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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	Espectacular vila independent de 680 m² amb arquitectura moderna i eficient en venda en un entorn natural amb molta privadesa i vistes espectaculars a Parque Boadilla, prop del col·legi St. Michael's i les principals carreteres del Nord-oest.

