REF. RZS35966

1.090.000 € 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

5

580m²

1.911m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

Casa independent de 5 dormitoris i 5 banys, amb jardí,
piscina i aparcament exterior per a 3 cotxes, en venda al
club de golf de Las Rozas.
Lucas Fox La Rozas es complau a presentar aquesta casa totalment reformada tant a
l'interior, com a l'exterior, que es distribueix en dues plantes, més golfes i planta
semisoterrani. Se situa a la urbanització El Golf de Las Rozas, molt propera a
l'entrada, per la qual cosa té molt bon accés i és a poca distància del tren de
rodalies.
La casa s'asseu sobre la part alta de la parcel·la, amb una lleugera inclinació. Es
distribueix en dues plantes principals més la planta semisoterrani, també a nivell de
sòl, gràcies a la inclinació comentada. El jardí de fàcil manteniment té orientació sud
i té una piscina de recent construcció.

lucasfox.cat/go/rzs35966
Terrassa, Piscina, Jardí, Gimnàs, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vestidor,
Seguretat, Renovat,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Cuina equipada, Alarma, Aire condicionat

En entrar a la casa, trobem un vestíbul que cap a la dreta porta al saló-menjador amb
una bonica xemeneia, tot amb molta llum. A continuació, es disposa la cuina tipus
americana integrada al mateix espai, amb una porta annexa que dóna a un menjador
de diari o dormitori de jocs amb molta llum. De tornada al vestíbul, a l'esquerra,
s'accedeix a la zona de dormitoris de la planta baixa, que allotja tres dormitoris, un
amb bany privat i dos més que comparteixen un bany.
Al saló, una porta amaga l'escala cap a la planta alta on trobarem dos dormitoris
molt amplis, un amb bany privat i l'altre amb bany al passadís. Tots dos dormitoris
tenen sortida a una terrassa tancada que funciona com un petit saló. Des d'un
d'aquests dormitoris també s'accedeix per una trapa a unes àmplies golfes.
A la planta semisoterrani accedim des d'una escala contigua a la cuina i hi veurem
dos espais molt amplis que poden ser utilitzats com a gimnàs o saló de reunions
informals, tot amb llum natural i sortida directa al garatge exterior. A la mateixa
planta, hi ha un lavabo amb dutxa i també una cambra de rentat i caldera.
L'habitatge ha estat recentment reformat, té equips d'aire condicionat, calefacció per
radiadors, terres de fusta, finestres de doble vidre i mobles sanitaris i cuina d'alta
gamma.
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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.

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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