
PREU REBAIXAT

REF. RZS35374

2.350.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la de 10 dormitoris en venda a Escorial, Madrid
Espanya »  Madrid »  El Escorial »  28211

10
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

3.929m²
Plànol  

270.000m²
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

Excepcional habitatge en una finca de 27 hectàrees amb
piscina i excel·lents vistes a Madrid en venda a l'Escorial.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquest habitatge únic de deu dormitoris,
amb un espectacular jardí, piscina, vestuaris, zona social, senders per a passejades i
unes increïbles vistes a la muntanya, a les quatre torres de Madrid i al Monestir de
l'Escorial.

Aquest fantàstic habitatge es troba a una gran altitud, cosa que permet les seves
privilegiades vistes, i se situa a 19 minuts a peu de l'estació de tren més propera ia 45
minuts amb cotxe del centre de Madrid. El seu entorn idíl·lic amb les vistes, la
vegetació, l'arbrat, la pedra natural, les muntanyes fa de la finca un lloc especial.

Aquesta exclusiva casa ofereix moltes possibilitats, tant per a una primera o segona
residència, com per a la projecció d'un negoci, ja que gaudeix de gran flexibilitat d'ús.
Per exemple, algunes de les seves estades es podrien a alberg, mentre que els salons
es podrien fer servir per a casaments, hoteleria, turisme rural o per a pavelló de caça,
col·leccionistes o artistes, entre d'altres.

Aquesta finca té una superfície construïda de 1.683 m², amb una casa principal de 800
m², una altra casa de 200 m², tres cases adossades addicionals per reformar
completament i dues cases de bestiar per reconstruir.

En entrar a la vivenda, ens rep a mà dreta, la sala principal, que dóna pas a l'extens
menjador, tots dos amb sortida a la terrassa i al verd jardí. També hi trobem en
aquesta planta una cuina, rebost, lavabo i un dormitori.

A la primera planta, comptem amb set dormitoris i quatre banys, diversos amb
sortida a una terrassa amb les meravelloses vistes. A la segona planta, s'ofereixen
tres dormitoris més.

A la part frontal de la vivenda trobem una altra zona enjardinada amb àmplies
terrasses que permeten gaudir d'agradables moments. A la part posterior, hi ha la
zona d'aparcament i la zona que connecta amb les altres cases. També hi trobem una
preciosa piscina amb banys i vestidors en una ubicació meravellosa que permet
apreciar les vistes a Madrid. La finca també compta amb unes naus agràries de 2.246
m² en estat per reformar i donar-li la utilitat que calgui.

lucasfox.cat/go/rzs35374

Piscina, Jardí, Terres de marbre,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Sala de jocs, Exterior, Balcó
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La finca compta amb aigua corrent provinent de quatre pous amb possibilitat d'accés
al canal que passa per la porta de la finca, amb subministrament elèctric i calefacció
per gasoil.

En resum, és una casa que ofereix múltiples oportunitats com habitatge privat o per
desenvolupar qualsevol model de negoci.

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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