
VENUT/UDA

REF. RZS32989

11.000.000 € Castell / Palau - Venut/uda
Castell / palau en excel·lents condicions de 11 dormitoris en venda a La Moraleja
Espanya »  Madrid »  La Moraleja »  28109

11
Dormitoris  

10
Cambres de bany  

2.370m²
Plànol  

10.370m²
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
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DESCRIPCIÓ

Magnífic palauet estil toscà de 2.730 m² construïts sobre
una parcel·la de 10.370 m² en excel·lents condicions en
venda a la prestigiosa zona de La Moraleja.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquest increïble palauet de 2.370 m²
construïts sobre una parcel·la meravellosa de 10.370 m² ubicada a La Moraleja. L
´habitatge es distribueix en tres plantes i ofereix amplis ambients, piscina exterior i
interior, gimnàs, sauna, jacuzzi, terrasses i un espectacular jardí. La grandiosa
vivenda va ser construïda a la Moraleja, una de les millors urbanitzacions de tot
Madrid.

Al cor de La Moraleja, aquesta magnífica mansió de grans finestrals està envoltada d
´un meravellós jardí arbrat amb piscina, pistes de pàdel i tennis i un gran estany al
mig del jardí que envolta la vivenda.

En entrar, ens dóna la benvinguda un impressionant rebedor d'entrada amb una
imponent claraboia, amb el terra en una superba combinació de pedra, fusta, granit i
marbre i amb una alçada de més de 7 metres amb espai obert a les dues plantes i des
de on s'albira la impressionant escala.

Aquest vestíbul central al cor de la casa amb quatre passadissos que distribueixen les
diferents estances.

A la planta baixa, a l'ala nord, a la dreta trobem el menjador principal amb la
xemeneia, un menjador de diari, office i la cuina. La zona de servei compta amb un
safareig, grans mobles de cuina i una cambra per al personal. Tot està envoltat de
grans finestres, cosa que aporta molta llum a la casa. A l'ala sud hi ha quatre
estances: sala de cinema, saló principal amb xemeneia de pedra, biblioteca i despatx.
Cada estada amb el seu propi estil.

A la primera planta, es disposen cinc dormitoris amb bany privat. El dormitori
principal ocupa l'ala sud de la casa i consta de dos vestidors totalment equipats i
cada un amb un ambient molt diferent. A més, compta amb una amplíssima cambra
de bany amb llum natural i sauna. Els altres quatre dormitoris ocupen l'ala nord, tots
equipats amb grans cambres de banys i vestidors equipats.

lucasfox.cat/go/rzs32989

Terrassa, Piscina coberta , Piscina, Jardí,
Spa, Pista de tennis, Jacuzzi, Gimnàs,
Garatge privat, Ascensor, Terres de marbre,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vestidor, Seguretat,
Sala de jocs, Finestres de doble vidre ,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Cinema domèstic, Calefacció, Biblioteca,
Balcó, Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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La planta semisoterrani, a les dues ales, compta amb piscina climatitzada, vestidor
per a dames i cavallers, una sauna i bany de vapor, gimnàs amb totes les màquines
necessàries, celler, dos dormitoris i un apartament per al personal. Així mateix,
ofereix accés als dos garatges: un de principal amb plaça per a sis cotxes i l'altre per a
visites i per al personal amb diverses places d'aparcament. Finalment, hi ha la sala de
màquines amb dues calderes.

La vila està equipada amb un ascensor per a totes les plantes.

En resum, es tracta d'una casa exclusiva de 3.500 m² totals construïts, amb espais per
a famílies exigents que vulguin tenir una qualitat de vida excel·lent en una de les
urbanitzacions més prestigioses, molt a prop del centre de Madrid, envoltat d'espais
verds naturals i de espectaculars vistes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres o visiteu-nos al nostre Property Lounge de
Lucas Fox, al carrer Camilo José Cela 8, Las Rozas per a més informació.
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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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