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1.550.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 1,300m² de jardí en
venda a Boadilla Monte
Espanya »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660
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DESCRIPCIÓ

Preciosa vila reformada amb altes qualitats en venda a Pi
Centinela, Boadilla, amb seguretat i control d'accessos.

Lucas Fox s'enorgulleix de presentar aquesta bonica vila completament rehabilitada i
reformada amb materials i tecnologia d'última generació. La vila se situa a Pi
Centinela, una urbanització amb perímetre tancat i control d'accés a Boadilla del
Monte.

Aquesta casa preciosa compleix totes les expectatives d'una residència de luxe en
una de les millors zones residencials de la capital. Amb una magnífica construcció i
materials nobles, aquesta casa es troba en un estat impecable. Ofereix meravellosos
espais tant exteriors com interiors, amb abundant llum natural, gràcies a la seva
orientació estratègica i als seus finestrals a totes les estances.

En accedir per l'entrada principal, travessem un porxo de benvinguda acollidor que
ens condueix a l'interior de l'habitatge. Un cop a dins, el rebedor ens dóna la
benvinguda i ens dóna pas, a mà dreta, a un preciós saló-menjador de grans
dimensions i accés directe al jardí. A continuació, es presenta una magnífica cuina
amb un disseny molt pràctic tipus semiobert, amb doble connexió al rebedor i al saló
menjador. La zona de treball es presenta independent mentre la zona d'illa està
integrada al saló, ideal per a reunions amb amics. Aquesta cuina disposa
d'electrodomèstics Miele de molt alta qualitat, campana industrial, mobiliari de
disseny i una terrassa oberta amb pèrgola, ideal per esmorzar els dies d'estiu.

L´ala esquerra d´aquesta planta s´ha destinat exclusivament a la zona de nit amb dos
amplis dormitoris dobles amb bany privat, vestidor i armaris encastats,
completament vestits. És perfecta, si es busca tenir les estances principals a una
mateixa planta.

Baixant les escales del rebedor, arribem a la planta baixa, que en estar sobre la
rasant aporta una grata sensació de confort i calidesa. Aquí trobarem una gran sala
polivalent amb una zona de cuina integrada, ideal per a reunions amb amics o
esdeveniments. A més, s'ofereix un gran dormitori amb bany de grans dimensions,
una zona de bugaderia i un quart dormitori o despatx, amb armari vestidor i bany
privat.

lucasfox.cat/go/poz40046

Terrassa, Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Gimnàs, Sostres alts,
Parquet, Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Saló gourmet, Sala de jocs,
Renovat, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

REF. POZ40046

1.550.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 1,300m² de jardí en
venda a Boadilla Monte
Espanya »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

397m²
Plànol  

1.500m²
Dimensions del terreny  

1.300m²
Jardí

+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.cat/go/poz40046
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Sens dubte una cosa que descartar d'aquesta moderna vila és el seu consolidat i
cuidat jardí, on es pot gaudir de la natura amb tota tranquil·litat, allunyats dels
sorolls de les carreteres. Aquest jardí està format per diversos racons destinats a l'oci
i al descans de la família, que es pot gaudir a qualsevol època de l'any. Entre ells
trobem una meravellosa piscina d´obra amb gresite fosc, cosa que garanteix una
climatització idònia de l´aigua. Finalment, hi ha una zona de solàrium, zona de
menjador d'estiu, ideal per a barbacoes, i zona chill-out amb pèrgola.

L'habitatge compta amb climatització amb un sistema d'última tecnologia amb
aerotèrmia dotat de terra radiant i refrescant. Sens dubte una casa per entrar a viure
i gaudir del seu magnífic disseny i comoditats.

A Pino Centinela podem trobar zones comercials properes com l'avinguda Infante
Don Luis, a escassos minuts, així com els centres educatius St. Michael's School i el
col·legi Mirabal, entre altres ofertes. És a prop de Majadahonda, amb excel·lents
comunicacions viàries (M-500, M-501), transport públic (autobús, Rodalies i Metro
Lleuger), bons equipaments socials, sanitaris (hospital Puerta de Hierro o l'hospital
Montepríncipe) i centres comercials, com el Gran Plaça 2 o el Centre Equinocci.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox avui mateix per telèfon o correu electrònic per
organitzar una visita. Treballem els set dies a la setmana per adaptar-nos a les
necessitats dels nostres clients. També podeu visitar-nos al nostre Lounge de Lucas
Fox a l'avinguda d'Europa, 38 a Pozuelo de Alarcón. Així podrem analitzar les vostres
necessitats amb més detall i ajudar-vos a trobar la casa o la 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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