
REF. RZS35964

3.150.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Ciudalcampo
Espanya »  Madrid »  Ciudalcampo »  28707

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

975m²
Plànol  

4.717m²
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
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DESCRIPCIÓ

Excepcional Villa en Venda de 975 m2 amb piscina,
gimnàs, sauna, jardí japonès i magnífiques vistes a la zona
més alta de Ciudalcampo.

Lucas Fox es complau a presentar aquesta exclusiva vila de disseny avantguardista
de 5 dormitoris amb jardí, piscina, gimnàs, sauna, sala de massatges, jardí japonès
botànic, àmplies terrasses, prada i unes impressionants vistes a les muntanyes.

Aquesta magnífica vila de tres plantes s'ubica a la prestigiosa urbanització privada de
Ciudalcampo situada a la zona més alta, a tan sols 35 minuts de Madrid i amb unes
vistes fantàstiques.

La urbanització de Ciudalcampo compta amb un excepcional emplaçament dins del
Parc Regional de la Conca Alta del Manzanares. Està considerada una de les millors
urbanitzacions privades de Madrid, amb seguretat 24 hores i control d'accés
d'entrada i sortida.

Aquesta casa de luxe de 975m2 sobre un terreny de 4717 m2 ofereix una distingida
qualitat de vida i garanteix la tranquil·litat, privadesa i seguretat dels seus residents.
L'habitatge és ideal per a una família que us agradi gaudir d'estades molt àmplies,
confortables, lluminoses gràcies als finestrals en tots els seus ambients i grans
terrasses assolellades per aprofitar tot l'any.

En entrar a la vivenda, ens trobem amb el rebedor que ens dóna accés al gran saló
menjador que es divideixen amb molt bon gust per una destacada xemeneia elèctrica
de doble cara. Després accedim a una esplèndida i moderna cuina amb una illa i
meravellosa llum natural. Continuant, comptem amb un dormitori amb bany privat,
una bugaderia i accés al garatge tancat per a diversos cotxes. Tornant al rebedor a
mà esquerra tenim un gran lavabo i un despatx important que s'uneix al saló i amb
sortida a una àmplia terrassa que voreja tot el lateral de la casa integrant amb el
saló, el menjador i la cuina.

lucasfox.cat/go/rzs35964

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Jacuzzi, Gimnàs, Garatge privat,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Sistema domòtic, Seguretat,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Cuina equipada, Cinema domèstic, Alarma,
Aire condicionat
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Pujant les escales a la primera planta, trobem a l'esquerra la màster suite amb vistes
increïbles en tres orientacions, terrera d'ús exclusiu d'aquesta habitació, important
vestidor, un bany destacat amb dutxa envidriada i una àmplia banyera doble
orientada per gaudir també de belles vistes. En sentit contrari accedim a dues
àmplies habitacions cadascuna són el vestidor i el bany en suite, a més d'una
meravellosa sala de cinema. En aquesta planta també hi trobem un pati d'hivern que
permet dotar de més lluminositat l'estada.

A la planta baixa, ens trobem amb una gran sala oberta on hi ha una biblioteca,
gimnàs, zona de ioga, acompanyat d'un bany, una sauna seca i una sala de relax per a
massatges. Des d'allà podeu sortir a l'espectacular piscina i gaudir de tot l'entorn
natutal que ofereix amb els seus jardins i els seus arbres fruitats.

L'habitatge està equipat amb ascensor que recorre les seves tres plantes, aire
condicionat central, calefacció per caldera nova, panells solars i finestres de doble
vidre i alarma per garantir el màxim confort i seguretat.

El més destacat, excepcionals dotacions i serveis dins de la pròpia urbanització:
Col·legi internacional SEK, Club esportiu RACE amb Golf, Paddle, Tennis, Piscina,
Gimnàs, Hípica i Futbol.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita. També pot trobar-nos
al nostre Property Lounge de Lucas Fox, al carrer Camilo José Cela 8, Las Rozas, oa
Instagram @lucasfox.lasrozas

REF. RZS35964

3.150.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Ciudalcampo
Espanya »  Madrid »  Ciudalcampo »  28707

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

975m²
Plànol  

4.717m²
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


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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