
VENUT/UDA

REF. RZS34393

760.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Torrelodones, Madrid
Espanya »  Madrid »  Torrelodones »  28250

7
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

510m²
Plànol  

750m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Exclusiva casa independent amb 510m2 i parcel·la de
750m2, amb molta llum i garatge per a 2 cotxes a zona
residencial a Torrelodones a 200 metres del centre urbà.

Xalet independent en molt bon estat construït el 1997 i reformat el 2007. Es troba
ubicat a la zona de Los Angeles-Jarandilla (Torrelodones), l'habitatge té una preciosa
parcel·la de 750m2 amb jardí i piscina, la superfície de l'habitatge té 510m2
construïts, distribuïts en 2 plantes i soterrani amb 7 dormitoris i 7 banys.

Aquest habitatge compta amb molt ben situat, amb bones comunicacions de
transport públic, un ràpid accés a la A6 a uns minuts. Al cor del centre de la localitat
de Torrelodones. Es tracta d'un habitatge magnífic per gaudir de la tranquil·litat
sense necessitat d'agafar el cotxe per al dia a dia.

La planta principal té un porxo que dóna accés a l'habitatge, a l'entrada ens trobem
amb un ampli distribuïdor, un saló-menjador amb accés al jardí, una cuina amb una
bonica illa al centre, un dormitori principal a suite, un dormitori de servei amb bany
complet, despatx, lavabo de cortesia, gimnàs de 50m2, sala de descans amb jacuzzi i
amb sortida al jardí, ampli garatge per a 2 vehicles (que es troba apariat a la vivenda).
Disposa d´aire condicionat a totes les estances d´aquesta planta.

La planta primera, té cinc dormitoris i tres banys, un d'ells en suite.

Té un soterrani que s'accedeix des de l'habitatge, la superfície és d'aproximadament
100m2 amb un ampli celler, una cambra per a bricolatge i un lavabo.

La calefacció i laigua calenta de la vivenda és de gas natural.

Està situat a escassos 5 minuts del nucli urbà i molt ben comunicat per rodalies i
autobusos, la parada més propera d'autobús és a 3 minuts a peu, té totes les
comoditats al vostre abast, centres escolars, supermercats, zones esportives, zones
d'oci i molt a prop del centre de salut de Torrelodones.

En resum, és una elegant i àmplia casa que ofereix molta llum, a zona residencial i en
una ubicació, segura i tranquil·la. És un lloc privilegiat per viure a pocs minuts del
centre de Madrid.

lucasfox.cat/go/rzs34393

Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Vistes, Traster, Seguretat,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita. També pot visitar-nos
al nostre Property Lounge de Lucas Fox, al carrer Camilo José Cela 8, Las Rozas, oa
Instagram @lucasfox.lasrozas

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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