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1.430.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Las Rozas, Madrid
Espanya » Madrid » Las Rozas » 28232
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DESCRIPCIÓ

En venda meravellosa vila independent d´estil colonial,
amb sis dormitoris, amplis espais de treball, zones d´oci,
piscina, cascada i increïbles jardins.
A Lucas Fox ens complau presentar aquesta preciosa casa d'estil colonial amb un
meravellós jardí, on cada racó ofereix l'experiència única de gaudir de moments
especials.
Aquesta fantàstica vila és sinònim d'una vida d'alta qualitat i garanteix tranquil·litat,
privadesa i seguretat. L´habitatge, ideal per a una gran família, té estades àmplies,
còmodes i molt lluminoses, amb terrasses assolellades i un espai exterior molt
agradable.
A l'entrada, hi trobem un rebedor que ens convida a contemplar el disseny de les
plantes amb les entreplantes. El saló menjador, a doble alçada, té una distribució
molt còmoda, amb finestrals amplis i accés a l'exterior. Es tracta d´una estada
acollidora i lluminosa, amb sostres alts i llar de foc, perfecta per a reunions amb
amics o familiars. El menjador té accés a una àmplia terrassa que comunica amb la
cuina, la qual es pot integrar al menjador. Així mateix, compta amb un dormitori per a
convidats amb bany, un ampli despatx i un altre dormitori en suite per al servei de la
llar, equipat amb cambra de bugaderia i planxa. En aquesta planta se situa el garatge
tancat per a dos vehicles.

lucasfox.cat/go/rzs36071
Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Garatge privat, Llum natural,
Propietat d'època, Sostres alts,
Aparcament, A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Balcó, Barbacoa,
Calefacció, Entrada de servei,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
S'accepten mascotes , Safareig, Sala de jocs,
Saló gourmet, Seguretat, Traster, Vestidor,
Zona chill-out

A la primera planta, s'hi ubica l'espectacular i ampli dormitori principal en suite, amb
vestidor i saló amb xemeneia, una zona per a despatx i una preciosa terrassa.
A la segona planta trobem tres dormitoris amplis, dos en suite, amb grans armaris
encastats.
Finalment, la planta baixa consta d'amplis espais de treball amb bany, zona de jocs i
diferents sales d'estar o un espai que es podria utilitzar com un pis independent de
convidats, per la qual cosa es podrien configurar dos habitatges al mateix terreny.
El jardí, per una banda, té una zona de piscina i cascada; de l'altra, un pèrgola amb
forn de llenya, cuina i barbacoa. Ens condueix a infinitat de racons amb encant,
envoltat de natura i arbres fruiters, amb una caseta de fusta en un arbre per a nens i
un saló multiús integrat en aquest increïble ambient natural.
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L'habitatge està equipat amb aire condicionat, calefacció amb radiadors i finestres de
doble vidre que garanteixen el màxim confort.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una visita. També pot trobar-nos
al nostre centre 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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