
REF. RZS32782

4.950.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a La Moraleja
Espanya »  Madrid »  La Moraleja »  28109

8
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8
Cambres de bany  

1.393m²
Plànol  

2.894m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Grandiosa vila independent de 1393 m² d'estil mediterrani
amb 8 dormitoris i 8 banys sobre una parcel·la de 2.850
m² en venda al cor de La Moraleja.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquesta exclusiva vila de 1393 m²
construïts sobre una meravellosa parcel·la de 2850 m² amb piscina exterior, piscina
interior, gimnàs, sauna, terrassa amb solàrium i amb les millors i increïbles vistes de
La Moraleja, ubicada a la zona de Comte dels Gaitanes.

L'espectacular vila va ser construïda en una de les parcel·les més altes de la Moraleja,
una de les millors urbanitzacions privades de tot Madrid.
Aquesta vila d'estil mediterrani es va dissenyar amb ambients amplis, amb sostres
alts i amb els millors materials. Construïda el 1991, l'habitatge destaca per l'aspecte
modernista i els luxosos acabats, pel meravellós jardí, les espectaculars vistes que es
poden gaudir des de qualsevol angle de la casa, la piscina exterior i la piscina
interior, la gran lluminositat i l'excel·lent distribució .

Orientada al sud, la casa es distribueix en tres plantes. A la planta principal, trobem
un ampli rebedor que dóna pas al grandiós saló en quatre ambients. El saló compta
amb moltíssima lluminositat, amb finestrals de terra al sostre i unes precioses vistes
al jardí i la piscina, així com a les arbredes de La Moraleja per la seva privilegiada
alçada. Des del saló, accedim al gran menjador, separat amb portes corredisses. El
menjador compta amb sortida a un porxo imponent. En aquesta planta també
comptem amb un lavabo de cortesia, la cuina amb zona de rentat i una zona adjacent
independent amb tres dormitoris i dos banys, a més d'una sala d'estar pròpia.

Accedim a la primera planta per una meravellosa escala de marbre amb barana de
metacrilat. Aquesta planta compta amb quatre dormitoris, dos amb bany privat. A
més, dos dels dormitoris ofereixen accés a una meravellosa terrassa.

La suite principal està ubicada a l'entreplanta, per a més privadesa. Disposa d´un
gran bany amb preciosos finestrals, una dutxa i una gran banyera. També té un
vestidor i una terrassa pròpia.

Des d´aquesta planta accedim a una primera terrassa i pujant unes escales acabem
en una espectacular terrassa amb solàrium que cobreix tota la planta de l´habitatge i
des d´on podem gaudir d´unes vistes increïbles a tota La Moraleja així com a les
Quatre Torres Business Area i gaudir d'uns capvespres meravellosos.

lucasfox.cat/go/rzs32782

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Piscina coberta , Piscina climatitzada,
Piscina, Jardí, Pista de tennis, Jacuzzi,
Gimnàs, Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Seguretat, Saló de bellesa , Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes , Renovat,
Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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A la planta semisoterrani tenim diversos espais de magatzematge així com un
vestidor. Així mateix, hi ha la piscina climatitzada, una zona de gimnàs amb sauna i
dutxes pròpies, un bany independent, una zona de despatx i el garatge amb espai per
a diversos cotxes i amb zona d'emmagatzematge.

El jardí compta amb arbres centenaris, zona de jocs per als nens, dos porxos
espectaculars, la increïble piscina amb jacuzzi i piscina per als nens, zona de bar,
bany amb dues dutxes, a més d´una gran pista de tennis de mida reglamentari.

Aquesta casa espectacular compta amb sistema d'alarma, aire condicionat i armaris
de paret. Ofereix grans espais tant a l'interior com a l'exterior per gaudir a l'aire
lliure. A l´exterior ofereix una gran zona chill-out, una espectacular piscina, jacuzzi,
zona enjardinada amb arbres centenaris, un meravellós porxo, àmplies terrasses a la
primera planta i una gran terrassa solàrium, a més d´una estupenda piscina d´hivern.

En resum, es tracta d'una casa exclusiva per a famílies exigents que vulguin tenir una
qualitat de vida excel·lent i mantenir la seva privadesa en una de les urbanitzacions
més segures amb vigilància 24 hores i control d'accés d'entrada i sortida, molt a prop
del centre de Madrid. , envoltat d'espais verds naturals i d'espectaculars vistes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres o visiteu-nos al nostre Property Lounge de
Lucas Fox.
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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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