
REF. RZS39879

2.490.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 6 dormitoris en venda a Ciudalcampo
Espanya »  Madrid »  Ciudalcampo »  28120

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

507m²
Plànol  

2.843m²
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 vila de 507 m² sobre una parcel·la de 2843 m²
amb piscina, sauna, jardí i magnífiques vistes en venda a
la zona més alta de Ciudalcampo, Madrid.

Lucas Fox es complau a presentar aquesta exclusiva vila de sis dormitoris amb
piscina, sauna, jardí dissenyat per un reconegut paisatgista i unes impressionants
vistes.

Aquest habitatge, situat en una posició privilegiada en una prestigiosa urbanització,
es va construir pensant en la importància de l'entrada de llum natural a totes les
seves estances, així com en l'aprofitament de les meravelloses vistes que ens brinda
la seva ubicació. Aquesta fantàstica vila amb un exclusiu disseny se situa a Madrid, a
la prestigiosa urbanització privada de Ciudalcampo, a tan sols 35 minuts del centre
de la ciutat.

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. Cal destacar les excepcionals dotacions i serveis dins de la pròpia
urbanització, com el col·legi internacional SEK o el club esportiu RACE amb camp de
golf, pistes de pàdel i tennis, piscina, gimnàs, hípica i camp de futbol.

Aquesta vila de luxe de 507 m² sobre una parcel·la de 2843 m² ofereix una distingida
qualitat de vida i garanteix la tranquil·litat, privadesa i seguretat dels seus residents.
L'habitatge ens ofereix unes estades molt àmplies, confortables i lluminoses, gràcies
als grans finestrals en tots els seus ambients que, a més, ofereixen espectaculars
vistes.

En entrar a la vivenda, ens trobem amb el rebedor que ens dóna pas al gran saló amb
xemeneia a diversos ambients i amb accés al gran menjador. Aquests espais compten
amb sortida al preciós i ampli porxo que ens ofereix unes vistes panoràmiques a la
natura circumdant. En aquesta planta, també comptem amb l´àmplia i lluminosa
cuina amb un disseny exquisit, que ofereix una zona office amb illa, una gran terrassa
coberta i gran capacitat d´emmagatzematge. Aquesta planta es completa amb un
dormitori i bany de servei.

lucasfox.cat/go/rzs39879

Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí, Spa,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Terres de marbre, Parquet, Llum natural,
Edifici modernista, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Sala de jocs,
Safareig, S'accepten mascotes ,
Plafons solars, Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Biblioteca, Barbacoa,
Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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La planta baixa ens ofereix la zona de nit, on tenim la zona de nens amb tres
dormitoris i dos banys, a més d´un gran saló i sortida a l´espectacular i íntima piscina.
A més, comptem amb una altra cuina, bugaderia, cambra de neveres i dormitori amb
bany privat. A l'altra ala, ens rep el gran dormitori principal amb bany privat, sauna,
despatx, sortida al porxo i xemeneia.

L'habitatge destaca pels seus acabats de gran qualitat, com la meravellosa fusteria
tant interior com exterior, els terres de tarima de roure, els terres ceràmics en tons
neutres, la pedra calcària de la construcció, les increïbles vistes, els grans finestrals i
l'amplitud de tots els espais. L'habitatge compta amb aire condicionat, aerotèrmia i
plaques fotovoltaiques.

El jardí ha estat dissenyat per un reconegut paisatgista, amb una varietat d'arbres
consolidats. Comptem amb una àmplia zona d'emmagatzematge annexa a l'habitatge,
així com dues places de garatge cobertes i zona d'aparcament lliure.

En resum, es tracta d'una casa ideal per a famílies exigents que busquen comoditat,
privadesa i tranquil·litat en un entorn privilegiat i íntim, que vulguin gaudir d'una
excel·lent qualitat de vida, molt a prop del centre de Madrid, en una urbanització
exclusiva, envoltat de espais verds naturals i de meravelloses vistes a la serra.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita o rebre més
informació.
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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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