
REF. RZS34750

3.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Las Rozas,
Madrid
Espanya »  Madrid »  Las Rozas »  28290

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

1.348m²
Plànol  

3.864m²
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

Extraordinària casa independent 1,348 m² amb un disseny
modern amb materials d´altíssima qualitat sobre una
parcel·la de 3,864 m² en venda a Las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquesta exclusiva i extraordinària casa
independent de 1348 m² amb un disseny modern sobre una parcel·la de 3,864 m² a
Las Rozas.

Aquesta impressionant casa de tres plantes s'ubica a la zona més destacada de Los
Peñascales amb vistes idíl·liques i panoràmiques de 180 graus a la muntanya.

L'habitatge de luxe ofereix una alta qualitat de vida i garanteix tranquil·litat i
privadesa per als seus residents pel seu entorn exclusiu. És ideal per a una família
que vulgui gaudir d'àmplies estances, lluminositat, terrasses assolellades i un espai
exterior espectacular.

En entrar-hi, es pot observar un ampli rebedor de sostre catedral molt lluminós. Des
del mateix, passem a dos meravellosos salons amb una preciosa xemeneia de gas i
un acollidor espai de lectura. D'altra banda, podem veure una piscina interior de
vidre amb vistes al jardí que dóna pas a l'ampli menjador principal. Passem a la cuina
espaiosa amb office, orientada al jardí ia la piscina desbordant. Després ens trobem
amb el dormitori de convidats amb un bany modern i un bonic vestidor, així com amb
el bany de cortesia que és únic en el seu estil, dissenyat amb un ambient Feng Shui i
Spa amb sanitaris d'alta gamma.

A la planta superior, hi ha el dormitori principal, molt espaiós amb un ampli vestidor,
un bany privat amb una expectacular banyera d'edició limitada de la marca Gunni &
Trentino ia més de dos dormitoris que comparteixen un bany gran i funcional.

La planta semisoterrani consta d´un ampli i diàfan espai, que compta amb gimnàs,
cuina, una sala de cinema i bany. En aquesta planta, igual que la resta de la casa, les
vistes són meravelloses amb amplis finestrals de més de 3 metres d'alçada i doble
capa de vidre als vidres.

lucasfox.cat/go/rzs34750

Vistes a les muntanyes , Piscina coberta ,
Piscina, Jardí, Gimnàs, Garatge privat,
Sostres alts, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor,
Sistema domòtic, Seguretat, Llar de foc,
Exterior, Cuina equipada, Cinema domèstic,
Calefacció, Biblioteca, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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L'habitatge està envoltat per un extens jardí amb reg automàtic i amb il·luminació, al
qual s'accedeix des dels salons i la cuina, on hi ha la piscina exterior i zona de reunió
amb còmodes sofàs que conviden a la sobretaula o simplement un càlid espai per
relaxar-se.

Aquesta preciosa casa independent es va construir pensant en la importància de
l'entrada de llum natural a tots els seus ambients, per la qual cosa es pot gaudir
d'una gran lluminositat i d'agradables vistes des de qualsevol punt de la casa. La
casa consta d'aerotèrmia i també té gas natural, totes les persianes i els llums es
controlen per un panell automatitzat.

En resum, es tracta d´una casa única, amb unes vistes a la serra immillorables que
ofereix una excel·lent qualitat de vida, molt a prop del centre de Madrid, envoltat d
´espais verds i vistes magnífiques.

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.

REF. RZS34750

3.000.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Las Rozas,
Madrid
Espanya »  Madrid »  Las Rozas »  28290

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

1.348m²
Plànol  

3.864m²
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

	Extraordinària casa independent 1,348 m² amb un disseny modern amb materials d´altíssima qualitat sobre una parcel·la de 3,864 m² en venda a Las Rozas.

