
PREU REBAIXAT

REF. RZS35653

680.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Torrelodones, Madrid
Espanya »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

280m²
Plànol

+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

Casa aparellada cantonera de 5 dormitoris amb piscina i
garatge privat en venda a Los Robles, Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquest habitatge únic amb molt ben
situat i unes vistes inigualables a les serres ia Madrid.

Aquest fantàstic habitatge compta amb una construcció de disseny tradicional. A
l'hora de dissenyar-la, s'ha concebut com un habitatge funcional, molt lluminós per
l'entrada de llum natural abundant, amb gran amplitud i ventilació creuada a tota la
casa. Se situa molt a prop de Madrid, envoltada d'espais verds i entorns naturals, en
un complex residencial que ofereix una alta qualitat de vida i garanteix tranquil·litat
als residents.

A la planta principal, hi ha un rebedor amb lavabo de convidats i amb finestra, una
àmplia cuina office, un saló-menjador de 50 m² amb llar de foc, grans finestrals i un
armari.

A la primera planta, hi ha el dormitori principal de 18 m² amb el seu bany privat i
terrassa pròpia. La planta es completa amb tres dormitoris més grans de 12 m² que
comparteixen un bany.

A la planta semisoterrani, hi ha una gran sala d´ús polivalent amb finestres, un
garatge per a dos o tres cotxes, porta automàtica, un dormitori de servei i un rebost.

La casa consta de portes lacades en blanc, terra de parquet i radiadors de gas
natural. S'acaba de pintar el maig del 2021 i totes les finestres són oscil·lobatents
amb vidres Climalit.

L´habitatge es troba en una comunitat amb només 16 habitatges, amb piscina d´aigua
salada.

En resum, és una casa tradicional, que ofereix tot tipus de serveis i en una ubicació
exclusiva, segura i molt desitjada.

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

lucasfox.cat/go/rzs35653

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Safareig, Llar de foc,
Exterior, Calefacció, Balcó, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

REF. RZS35653

680.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Torrelodones, Madrid
Espanya »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

280m²
Plànol

+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.cat/go/rzs35653
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


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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