
REF. RZS33368

787.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 8 dormitoris en venda a Las Rozas,
Madrid
Espanya »  Madrid »  Las Rozas »  28290

8
Dormitoris  
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Cambres de bany  

480m²
Plànol  

450m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Excepcional casa aparellada de 480 m² a cantonada amb
8 dormitoris, un bonic jardí, piscina i amplis ambients en
venda prop del club de golf a Las Matas.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquesta fantàstica casa aparellada de
480 m² en quatre plantes, amb vuit dormitoris i cinc banys, un meravellós jardí privat
i una piscina espectacular amb vistes al camp en una zona molt exclusiva de Las
Rozas, a menys de 30 minuts de Madrid.

Se situa a vuit minuts del centre comercial Espai Torrelodones, del casino Gran
Madrid Torrelodones i de l'hospital universitari HM Torrelodones. Ofereix accés
immediat a l'autovia A-6 i l'estació de Renfe de Rodalies.

Aquesta casa gaudeix de grans finestrals a molts dels seus espais, com a l'ampli saló-
menjador, per la qual cosa es pot gaudir d'una gran lluminositat i d'un ambient càlid.
Així mateix, podem destacar els seus acabats, el disseny clàssic, el meravellós jardí i
la piscina d'aigua salada, així com excel·lent distribució en quatre plantes.

A la planta principal, trobem un rebedor d'entrada amb armari i amb doble finestra
per a més lluminositat, un lavabo de cortesia i un ampli despatx o dormitori. Tot
seguit, una doble porta ens dóna accés al gran saló-menjador, de gairebé 60 m², amb
un preciós terra de marbre de travertí i amb sortida directa a la terrassa i al jardí amb
barbacoa d'obra. El xut de la xemeneia ja està fet, només cal obrir-lo. Des del
menjador s´accedeix al menjador diari, a un dormitori ampli i seguidament a la cuina.

A la segona planta, hi ha el dormitori principal amb el seu ampli bany privat, un gran
vestidor i una espectacular terrassa solàrium. A continuació, trobem tres dormitoris
més: un amb terrassa i tendal amb vistes al jardí ia la piscina i un altre amb
orientació sud. En aquesta planta hi ha una altra cambra de bany amb doble pila,
banyera i molts armaris.

A la tercera planta, trobem una àmplia zona golfes amb sostres alts, aire condicionat
per split i un armari a mida a tota la paret lateral. En aquesta zona es disposen dos
dormitoris i un espai amb presa per convertir-lo en bany, si cal.

lucasfox.cat/go/rzs33368

Piscina, Jardí, Garatge privat,
Terres de marbre, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Llar de foc, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Balcó, Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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A la planta semisoterrani trobem diverses estances, un gran saló d'uns 90 m² amb
llar de foc de ferro. El saló té diversos armaris i sortida a un pati anglès. A més, hi ha
una estada sota l´escala tipus celler i un bany amb banyera i finestra, com la resta de
banys de la casa. El garatge és molt ampli, amb espai per a quatre cotxes i porta
automàtica.

L'habitatge compta amb àmplies escales de més d'un metre d'ample i grans finestrals
per a més lluminositat. Tota la casa té bombes de calefacció elèctriques, persianes
elèctriques i porticons de seguretat d'alumini. Així mateix, disposa d´un sistema d
´alarma, calefacció elèctrica, connexió de gas natural a la porta, aire condicionat,
armaris encastats, garatge privat interior i amplis espais tant interiors com exteriors
per gaudir a l´aire lliure.

En resum, es tracta d'una casa ideal per a famílies nombroses que vulguin tenir una
qualitat de vida molt a prop del centre de Madrid, envoltat d'espais naturals.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita.
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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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