
VENUT/UDA

REF. RZS32121

650.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Las Rozas,
Madrid
Espanya »  Madrid »  Las Rozas »  28430

6
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

480m²
Plànol  

1.696m²
Dimensions del terreny

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Excepcional vila de 480 m² sobre una parcel·la de 1696 m²
amb un bonic jardí, piscina, zona chill-out i zona de jocs
en venda a la urbanització Los Berrocales a Alpedrete.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquesta fantàstica vila completament
actualitzada de 480 m², amb sis dormitoris, un meravellós jardí, una gran piscina,
zona de jocs i dos fantàstics porxos a uns 30 minuts de Madrid. Aquest habitatge ens
ofereix una gran lluminositat i agradables vistes des de qualsevol punt de la casa.

De l'habitatge en podem destacar la localització, els delicats acabats, el meravellós
jardí, amb terrassa i piscina privada. A més, ofereix una excel·lent distribució.

A la planta principal, ens trobem amb un bany de cortesia, un gran dormitori amb
armaris de paret, un ampli saló-menjador amb llar de foc i la cuina equipada que
dóna accés a un fantàstic porxo amb terrassa des del qual podem gaudir de les
agradables vistes i la tranquil·litat de lentorn.

A la segona planta, hi ha la suite principal amb el seu ampli bany privat. Des del
dormitori, s´accedeix a una gran terrassa que dóna cap a l´entrada de la vivenda. A
més de la suite, comptem amb tres dormitoris més, tots amplis i amb armaris
encastats.

En un dels dormitoris, trobem l'accés de pujada a les grans golfes, folrada amb
armaris de paret de gran capacitat i finestres tipus Velux, amb unes vistes molt
agradables cap a la Serra de Madrid. A més, s'ofereix un altre bany complet per donar
servei als dormitoris.

A la planta semisoterrani, tenim un segon saló, un celler, una cuina d'estiu, un
dormitori de servei o un vestidor, un bany amb plat de dutxa i un ampli garatge.

El bonic jardí està compost per dos meravellosos porxos, una zona chill-out, una gran
piscina, un bonic estany, una zona de jocs i un gran espai tancat pels gossos.
Independent a la casa, trobem un ampli espai per a emmagatzematge on hi ha la
caldera Saunier Duval relativament nova.

L'habitatge compta amb calefacció per gas natural, armaris de paret, garatge i amplis
espais, tant interiors com exteriors per gaudir a l'aire lliure.

lucasfox.cat/go/rzs32121

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Servei de consergeria , Garatge privat,
Terres de marbre, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Safareig, S'accepten mascotes ,
Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
A prop del transport públic
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En resum, es tracta d'una casa ideal per a famílies que vulguin tenir una qualitat de
vida excel·lent en un entorn tranquil i residencial, envoltat d'espais verds naturals i
de meravelloses vistes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita. També podeu visitar-
nos 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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