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DESCRIPCIÓ

Excepcional vila modernista de luxe d´obra nova de 450
m² sobre una parcel·la de 1500 m² amb un bonic jardí,
piscina, zona chill-out i vistes a la muntanya en venda a
Torrelodones, Madrid.
Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquesta fantàstica vila de nova
construcció de 450 m², amb quatre dormitoris, un meravellós jardí i una piscina
espectacular amb vistes a la muntanya en una de les zones més exclusives de
Torrelodones, a menys de 30 minuts de Madrid.
Se situa a 8 minuts del centre comercial Espacio Torrelodones, del casino Gran
Madrid Torredolones i de l'hospital universitari HM Torredolones. Ofereix accés
immediat a l'autovia A-6, així com l'estada de Renfe de Rodalies a 4 minuts.

lucasfox.cat/go/rzs31807
Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament,
Edifici modernista, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Exterior, Obra nova, S'accepten mascotes ,
Sistema domòtic, Zona chill-out

Aquesta vila d´obra nova es va construir pensant en la importància de l´entrada de
llum natural en tots els seus ambients, per la qual cosa es pot gaudir d´una gran
lluminositat i d´agradables vistes des de qualsevol punt de la casa.
De l'habitatge podem destacar els seus luxosos acabats, el disseny modernista, el
meravellós jardí i terrasses i la piscina privada. A més, ofereix una excel·lent
distribució en 2 plantes.
A la planta principal, trobem un lavabo de cortesia, un espai per crear una gran cuina
i un gran saló-menjador, amb sortida directa a l'espectacular porxo i al jardí. També
hi trobem tres dormitoris i un bany de grans dimensions.
A la segona planta, hi ha el dormitori principal amb el seu ampli bany privat, el seu
vestidor i una espectacular terrassa solàrium. Aquesta increïble casa ofereix alhora
la possibilitat d'ampliar la construcció en aquesta planta amb dos dormitoris més i
un bany.
El bonic jardí està compost per un meravellós porxo, una zona chill-out i una
moderna piscina. Independent a la casa, trobem en ampli espai per a zona de
bugaderia, planxa i guarda.
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L'habitatge compta amb àmplies escales i grans finestrals que mostren amplitud en
l'ambient. Així mateix, disposa d'un sistema de climatització per aerotèrmia, alarma,
preinstal·lació de domòtica, calefacció, aire condicionat, armaris de paret,
aparcament i amplis espais tant interiors com exteriors per gaudir a l'aire lliure.
En resum, es tracta d'una casa ideal per a famílies exigents que vulguin tenir una
qualitat de vida molt a prop del centre de Madrid, envoltat d'espais verds naturals i
de meravelloses vistes.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita. També podeu visitarnos al nostre Property Lounge de Lucas Fox, Las Rozas, al carrer Camilo José Cela 8,
així podrem analitzar els seus requisits amb més detall.
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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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