
REF. POZR40152

12.000 € al mes Casa / Vil·la - De lloguer
Casa / vil·la de 8 dormitoris en lloguer a Aravaca, Madrid
Espanya »  Madrid »  Aravaca »  28023

8
Dormitoris  

9
Cambres de bany  

1.200m²
Plànol  

3.200m²
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


DESCRIPCIÓ

Majestuosa i sofisticada vila amb amplis espais d'esbarjo
i un meravellós jardí sobre una parcel·la consolidada de
3200 m² en venda a La Florida, una de les urbanitzacions
més exclusives i segures de Madrid.

Lucas Fox es complau a presentar aquesta impressionant vila unifamiliar de grans
dimensions, dissenyada i distribuïda en tres plantes, amb diverses terrasses i un
espectacular jardí, on trobareu el seu recés de pau i tranquil·litat a tan sols 15 minuts
del centre de Madrid.

Aquesta impressionant vila de luxe a una de les urbanitzacions més exclusives de la
capital resultarà una llar encantadora, amb un jardí que ofereix diferents espais i
zones d'esbarjo i descans. Sens dubte, és un habitatge ideal per a famílies amb fills,
gràcies a l'amplitud dels espais interiors i exteriors, que ofereixen una infinitat de
zones perquè els més petits gaudeixin.

Aquesta casa palatina compta amb una superfície de 1200 m² i gaudeix d´orientació
sud-est, amb vistes al bonic jardí, tot sobre una parcel·la consolidada de 3200 m². Un
luxe en una de les urbanitzacions històriques del nord-oest de la capital, on
exclusivitat i seguretat es donen de la mà.

Accedim a l'habitatge per la planta principal i un rebedor modest i acollidor ens dóna
la benvinguda. El rebedor ens porta a l'imponent espai central, que compta amb una
volta semiesfèrica que presideix l'espai i deixa entrar llum zenital. En aquest espai
central tindrem la zona social de la vivenda. De cara, es presenta el saló principal,
molt ampli i amb grans finestrals, perfecte per a tota la família o per rebre visites. A
un costat, una sala de diari amb una xemeneia que connecta amb lespai doficina amb
el seu accés independent. A l'altra banda, trobem el menjador, la cuina, el menjador
de diari i la zona de servei amb diferents rebost, àrea de rentat i planxat, dormitori
amb bany i accés secundari.

Des de l´espai central, pujant la majestuosa escala arribem a la zona de nit. Aquesta
gaudeix d´una distribució molt funcional que aprofita al màxim la llum natural, ja
que els dormitoris es distribueixen al llarg del perímetre de l´edificació. Tots els
dormitoris disposen de bany privat i resulten molt amplis.

lucasfox.cat/go/pozr40152

Piscina, Jardí, Pista de tennis,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vestidor, Seguretat,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 6 mesos.

Disponible a partir del 1 d’abr. 2023
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A la planta semisoterrani, trobem la zona per a esdeveniments de la casa. Aquí, hi ha
una àmplia sala de discoteca-bar i d'esbarjo, amb accés directe al jardí i amb bany.
En aquesta mateixa planta hi trobem l'accés al garatge cobert per a dos cotxes,
dormitoris addicionals, rebosts i un celler castellà.

Pel que fa a l'exterior, la parcel·la és rectangular i s'han aprofitat al màxim tots els
espais. Un impressionant jardí de 3200 m² amb grans arbres i exuberant vegetació
envolta tota la casa. Al llarg del mateix trobem diverses àrees: zona de piscina amb
barbacoa i àrea de menjars amb barra, casa de convidats, pavelló de gimnàs amb
sauna, bany i so integrat. Podreu gaudir dels àpats familiars en una zona de
retrobament al costat de la pista de tennis. També hi trobem una àmplia zona verda
que compta amb diverses espècies naturals per al gaudi dels que estimen treballar
productes de la terra i naturals.

Sens dubte és una casa que necessita una actualització, però amb un immens
potencial de convertir-se en una futura llar de somni a tan sols 15 minuts amb cotxe
de la capital i proper a nombrosos col·legis prestigiosos de la zona.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per correu electrònic o per telèfon per
concertar una visita i veure la vila amb els vostres propis ulls. Estem disponibles 7
dies a la setmana per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients. També
podeu visitar el nostre Lucas Fox Property Lounge recentment inaugurat a l'avinguda
d'Europa 38, Pozuelo, on podrem conèixer les vostres necessitats en més detall i
ajudar-vos a trobar la vostra 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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	Majestuosa i sofisticada vila amb amplis espais d'esbarjo i un meravellós jardí sobre una parcel·la consolidada de 3200 m² en venda a La Florida, una de les urbanitzacions més exclusives i segures de Madrid.

