
REF. POZ39592

2.380.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a Boadilla Monte
Espanya »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

8
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

1.050m²
Plànol  

5.888m²
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
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Impressionant xalet de 1.050 m² amb 8 habitacions en
una parcel·la privada i tranquil·la de 5.888 m² al
prestigiós Monteprincipe amb seguretat les 24 hores i un
Club Social.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquesta bonica vila de 1.050 m² situada en una
de les urbanitzacions més prestigioses de Madrid, Monteprincipe es beneficia d'unes
àmplies zones verdes increïbles, el Club Social de Monteprincipe i de la proximitat a
l'Hospital HM Monteprincipe.

Aquesta encantadora vil·la està situada en una parcel·la de 5.800 m², el punt més alt
en el qual es troba ofereix privacitat i unes vistes increïbles sobre la Serra.

Tan bon punt passem per l'entrada podem veure el bonic camí d'accés de roca
decorat amb boniques plantes i envoltat de verd que condueix al gran vestíbul
d'entrada, mentre anem en direcció correcta al vestíbul d'entrada ens trobem amb
una preciosa biblioteca en un espai ampli. vestíbul amb un increïble finestral que
deixa entrar tota la llum, aquest espai desemboca en l'ampli saló que amb els seus
sostres alts i elegants terres de palet fan l'espai perfecte per acollir esdeveniments
familiars i socials, connecta amb el porxo i el jardí a través d'un conjunt de portes de
terra a sostre. A la dreta de la sala d'estar, trobem el menjador informal que també té
accés al jardí, l'espai perfecte per al dinar familiar de diumenge, també a la dreta de
la casa trobem el dormitori principal amb grans i lluminosos finestrals, ampli
vestidor i bany en suite.

A l'esquerra de la casa, tenim el menjador formal, decorat amb un majestuós
canelobre, aquest menjador es beneficia d'una cuina de càtering i accés a la cuina
principal que està totalment equipada i dóna accés al safareig i als dos serveis.
dormitoris. En aquesta ala, també trobem un preciós lavabo de cortesia amb acabats
en marbre i daurat i a mesura que anem pel passadís trobem un ampli dormitori
doble amb bany en suite, també acabat en preciós marbre, a continuació trobem una
sala de recepció perfecta per a l'espai d'estudi o TV, aquesta recepció dóna accés a
dues habitacions dobles cadascuna amb bany privat, i té accés al jardí.

Al soterrani, disposem d'una secció de spa amb jacuzzi interior i sauna, mentre anem
pel vestíbul trobem un gimnàs i una sala multimèdia. També podem trobar a la
planta baixa dos grans trasters i un celler.

lucasfox.cat/go/poz39592

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Spa, Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Seguretat, Saló gourmet, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Pou,
Llar de foc, Exterior, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Armaris encastats, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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La part més bonica d'aquesta propietat és sens dubte l'enorme jardí amb vistes a la
Serra, aquest és un espai increïblement tranquil i privat, mentre baixem per les
escales de pedra trobem la piscina i un porxo que està equipat amb un bar i un
barbacoa amb espai per a una taula de menjador per gaudir dels dies d'estiu a
l'exterior. L'espai de la piscina també disposa de dos banys i un vestidor amb sauna.

La propietat també disposa de garatges per a quatre cotxes. Aquesta propietat és
realment encantadora, i es troba just al costat d'una zona verda protegida, de
manera que la privacitat està garantida.

Per organitzar una visualització, poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui per
telèfon o correu electrònic. Treballem els 7 dies de la setmana per poder adaptar-nos
a les necessitats dels nostres clients.
A més, també pots visitar-nos al nostre saló Lucas Fox de l'Avinguda d'Europa, 38, a
Pozuelo per prendre un cafè i comentar amb més detall les teves necessitats perquè
t'ajudem a trobar la teva casa 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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