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2.400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Pozuelo, Madrid
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223
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DESCRIPCIÓ

Espectacular vila de 6 dormitoris sobre una parcel·la de
4800 m² en venda a la urbanització Montealina, molt a
prop del col·legi Everest, de l'Aquinas American School i
de la Universitat Francisco de Vitoria.

Lucas Fox es complau a presentar aquest exclusiu habitatge en una de les parcel·les
més extenses de la urbanització Montealina. La vila es distribueix en dues plantes
més la planta semisoterrani i ofereix un gran nivell de confort. Té una superfície total
de 700 m² i una parcel·la de 4800 m², envoltada de la natura que caracteritza
Montealina.

Accedim a la vivenda per una porta des d'un carrer tranquil, on ens rep el jardí
davanter. Un jardí silvestre i refrescant que acull també la piscina. Diversos parterres
ens guiaran a l'entrada principal sota un porxo agradable.

En creuar el llindar, ens situem al rebedor, coronat per l'escala de pujada a la planta
alta. Aquest és un espai ampli per les dimensions i la doble alçada que crea l'escala
oberta. A mà esquerra, entrem al saló principal, dividit en diversos ambients.
Creuarem la zona d'estar per arribar a l'acollidor racó de doble alçada configurat com
a amfiteatre davant de la xemeneia. Aquesta part del saló està generosament
il·luminada pel finestral de paret sencera que connecta el saló amb el porxo principal
i alhora el jardí davanter. A l'extrem oposat del saló s'ubica el menjador amb
capacitat per, almenys, vuit comensals i amb sortida al menjador exterior, situat a la
cara nord-oest de la casa.

Travessant el menjador arribarem a la cuina, un espai recollit i còmode amb accés al
rebost i al costat de la zona de servei. La zona de servei es compon d'un dormitori,
bany complet i cambra de bugaderia. Un passadís que envolta la zona de servei
ofereix accés a l'escala de baixada a la planta semisoterrani, un lavabo de cortesia i
al seu extrem oposat, connecta amb el rebedor.

Davant la porta principal hi ha l'accés al jardí posterior ia la zona d'entreteniment
infantil ia la dreta, l'accés a la zona de nit de la planta baixa. Aquesta ala ens delecta
amb dos còmodes dormitoris, cadascun amb el seu armari encastat i una zona
compartida entre tots dos que inclou un saló ampli i bany complet.

Tornarem a l´entrada, on a mà dreta, arribarem a una altra sala d´estar, més familiar i
recollida, però també dotada de xemeneia i molta llum natural.

lucasfox.cat/go/poz39219

Piscina, Jardí, Pista de tennis, Gimnàs,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Seguretat, Sala de jocs, Safareig,
S'accepten mascotes , Parc infantil,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Pujant l´escala principal arribarem a la zona exclusivament de descans, situada a la
planta alta de la casa. Aquí s'hi ubica el dormitori principal, amb més de 50 m²
dividits entre vestidor, dormitori amb armaris encastats i un gran bany de doble
sinus amb dutxa i banyera d'hidromassatge.

A l'ala oposada de la planta se situen tres dormitoris dobles més que comparteixen
la cambra de bany amb banyera i lavabo de doble sinus. Aquesta ala s'independitza
gairebé del tot amb la porta d'accés propi des del rebedor de la planta alta.

La planta semisoterrani ens delecta amb grans espais d'emmagatzematge, un celler,
cambra d'instal·lacions i un garatge ideal per a quatre cotxes grans que avui dia
compta amb una configuració que aprofita una part per a un gimnàs còmode.

L'exterior, accessible gairebé des de qualsevol racó de la casa, ofereix el jardí
davanter esmentat, amb un passadís lateral en forma de túnel entre la vegetació i un
molt divers jardí posterior. Al costat de la casa en una primera alçada, hi ha l'espai
habilitat per a l'entreteniment dels més petits amb instal·lacions diverses com
gronxadors, tobogans i fins i tot una tirolina. També hi trobarem un pràctic hort
domèstic. Més amunt tocant amb la parcel·la confrontant, se situa la pista de tennis
de mida estàndard dotada també de porteries de futbol i cistelles de bàsquet.

Pel que fa a qualitats, cal destacar que compta amb fusteria doble a tota la casa,
mosquiteres a totes les finestres, terres de fusta, calefacció per gas natural i dipòsit
d'aigua potable per a casos d'emergència

En definitiva, es tracta d'un habitatge que ofereix una gran practicitat amb una
distribució de dues plantes i molt d'espai exterior, vorejant la mitjana hectàrea, per
gaudir de l'entorn natural. A més, la privadesa és immillorable. Tot això en un entorn
exclusiu de tranquil·litat i natura a un pas de Madrid.

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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