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DESCRIPCIÓ

Meravellosa vila independent amb vistes al camp de golf,
reformada amb altes qualitats amb parcel·la cantonera de
3.211 m² en venda a la Moraleja.

Lucas Fox International Properties s'enorgulleix de presentar aquest habitatge únic
d'autor, localitzat en una de les principals artèries de La Moraleja, amb entrada per
un carrer sense sortida.

Aquesta vila estupenda es va construir sobre una parcel·la única i gaudeix de la
millor orientació, una font d'aigua permanent, construccions històriques i impactants
vistes al camp de golf, limítrof amb la parcel·la en uns 150 metres lineals.

L'habitatge, projectat pel prestigiós arquitecte Javier Carvajal, té una orientació
excel·lent i té un disseny atemporal i avantguardista. L'habitatge està inclòs a
diferents llibres que recullen les obres arquitectòniques més representatives del
segle XX. L'habitatge es va reformar íntegrament el 2020 i compta amb una superfície
d'uns 1.400 m² amb estades molt lluminoses i vistes al camp de golf.

S'hi accedeix per la planta superior, per un ampli accés de vianants de 3 metres
d'amplada. En un dels laterals, s'hi ha construït un jardí japonès ia l'altre, un estany
d'aigua que, en cascada, cau a la piscina. En entrar, ens trobem amb un gran rebedor
d´entrada, dotat de terrassa que proporciona les primeres vistes extraordinàries al
camp de golf i un ampli lavabo de convidats circular en dues peces. Més endavant
trobem dos grans salons, un amb doble alçada de sostre ia tres nivells per separar
els tres ambients, cadascun amb una xemeneia. Tot seguit, es disposa una sala de
cinema amb capacitat per a 14 persones amb aire condicionat i equips d'última
generació i un menjador circular per a 14 comensals amb aire condicionat i amb
sortida per unes vidrieres a un pati interior decoratiu interior de maó de teulada.

La zona de nit inclou el dormitori principal de 63 m², amb accés des d´un rebedor
circular privat. Inclou una zona d´estar amb llar de foc i aire condicionat, televisió de
plasma a la paret amb home cinema, vestidor independent de roure, armari sabater
de grans dimensions, bany en marbre de travertí amb banyera d´hidromassatge,
dutxa independent i vistes al golf i terrassa circular pròpia. Tot seguit, trobem un
segon dormitori de 58 m² amb bany privat, sala d'estar incorporada, vistes al camp
de golf, a la cascada i la torrassa. Dos dormitoris més amb bany complet i àmplia
zona d'armaris completen la zona de nit.

lucasfox.cat/go/poz38694

Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Terres de marbre, Sostres alts,
Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Seguretat, Saló gourmet, Saló de bellesa ,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Renovat, Pou, Parc infantil, Obra nova,
Muntacàrregues, 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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La zona de servei inclou una cuina espaiosa, amb menjador diari d'interior i un altre
exterior, al qual s'accedeix per una zona amb terra de vidre i un gran rebost amb
muntacàrregues, que es troba directament comunicat amb l'aparcament, a més d'un
lluminós quart de planxa i safareig amb accés directe al jardí. Tots aquests espais es
presenten moblats amb mobles de primera qualitat de la marca Santos. Finalment es
disposa un celler o sala de jocs circular de 20 m² de maó de teulada amb accés
independent pel jardí.

Hi ha a més un despatx de 35 m² independent de l'habitatge, amb aire condicionat,
un apartament de servei, independent de l'habitatge principal, amb dos dormitoris (o
dormitori i cambra d'estar) i bany complet. Es completen amb altres cambres amb
diversos usos, com armari, vestuaris, bany de la piscina, pou negre, magatzem de
materials, cambra de jardineria, cambra de bicicletes i cambra d'escombraries.

A l'exterior, trobem una àmplia zona de barbacoa amb gran taula de granit rosa
apomazat amb capacitat per a 14 comensals, amb zones addicionals per a 14 persones
més, armaris metàl·lics incorporats, lavabo i gelosia metàl·lica al sostre de tot aquest
conjunt, coberta per vegetació que proporciona ombra a aquesta zona, amb dues
barbacoes argentines i un forn professional de llenya de dos pisos, de maó de teular.
D'altra banda, s'ofereix una zona chill-out totalment equipada, amb barra de bar de
granit apomazat, neveres professionals, tirador de cervesa, televisió i calefacció de
pèl·lets. Es presenta envidriat per al seu ús a l'hivern amb vidres Lumon amb
magnífiques vistes.

Finalment, s'ofereix un aparcament cobert per a dos cotxes que es podria
transformar en garatge tancat amb una petita obra i un altre descobert per a almenys
sis més, que es podria cobrir, així com un gran aparcament exterior al carrer sense
sortida.

En resum, aquesta bonica i luxosa casa d'alt standing es presenta en perfectes
condicions, per això ens trobem davant d'un dels habitatges més grans i imponents
de la zona de la Moraleja, en una zona sense estar allunyada del centre urbà
d'Alcobendas i de tots els avantatges.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui mateix per obtenir més informació o
concertar una visita. Treballem els set dies de la setmana per adaptar-nos a les
necessitats dels nostres clients.
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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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	Meravellosa vila independent amb vistes al camp de golf, reformada amb altes qualitats amb parcel·la cantonera de 3.211 m² en venda a la Moraleja.

