REF. RZS34991

1.085.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Las Rozas,
Madrid
Espanya » Madrid » Las Rozas » 28232
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Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 912 624 578

lasrozas@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Espectacular casa de 429 m² amb 6 dormitoris, jardí,
piscina i excel·lents vistes en venda a Las Rozas.
Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquesta increïble casa de 6 dormitoris
amb jardí i piscina, en un destacat entorn natural.
Aquesta fantàstica casa de tres plantes s'ubica a la cobejada zona del Cantizal, a tan
sols 25 minuts de Madrid, envoltada d'espais verds i entorns naturals amb parcs
protegits. Aquest complex residencial ofereix una alta qualitat de vida i garanteix la
tranquil·litat i privadesa.
En entrar a la vivenda, ens rep una bonica zona enjardinada i unes escales que donen
accés a la casa. Després, trobem un rebedor que dóna pas a mà dreta al gran salómenjador amb llar de foc i amb sortida al porxo, al jardí ia la piscina. També des del
menjador, s'accedeix a la cuina amb office que es presenta equipada i ofereix accés
al jardí. La planta es completa amb un dormitori i un lavabo de cortesia.

lucasfox.cat/go/rzs34991
Jardí, Piscina, Terrassa, Garatge privat,
Llum natural, Parquet, Terres de marbre,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Sala de jocs, Vistes,
Zona chill-out

Pujant escales, arribem a la primera planta que compta amb dos dormitoris que
comparteixen un bany i un altre dormitori amb bany privat. A més, es disposa el gran
dormitori principal amb bany privat i amb un vestidor que s'hi accedeix també des
del bany. Aquest dormitori disposa d´una àmplia terrassa amb vistes increïbles al
parc.
A la planta semisoterrani, hi trobem un dormitori de servei i bany, així com un
traster, zona de bugaderia i una gran sala multiusos. Es completa amb un garatge per
a quatre cotxes.
Aquesta gran casa disposa d'armaris encastats a totes les estances, persianes
elèctriques, llums de led, fibra òptica, aire condicionat i calefacció, tot això per
aconseguir el màxim confort. A l´exterior, ofereix piscina salina amb depuradora de
vidre i reg automàtic.
L´habitatge és ideal per a una família, que vulgui gaudir d´estades confortables i molt
lluminoses, amb terrasses i d´un espai exterior molt agradable.
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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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