
VERKOCHT

REF. MAD3669

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
5 Slaapkamer Huis / Villa met 1,000m² Tuin te koop in Arturo Soria, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Arturo Soria »  28043

5
Slaapkamers  

7
Badkamers  

1.024m²
Plattegrond  

1.400m²
Perceeloppervlakte  

250m²
Terras  

1.000m²
Tuin

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Groot klassiek huis met een prachtige tuin te koop in de
groene woonwijk Conde Orgaz.

Prachtig, enorm, klassiek huis gebouwd met de beste kwaliteit materialen, met een
perfecte lay-out en luxe levensstijl in een rustige, groene woonwijk van Madrid.

Deze elegante woning heeft alles wat zelfs de meest veeleisende klant zou wensen:
een prachtige tuin met eeuwenoude bomen, een panoramisch terras, een
buitenzwembad, een barbecue, een binnenzwembad met een motor om tegen de
stroom in te zwemmen, een spa, een jacuzzi, een fitnessruimte en wijnmakerij ,
parkeerplaatsen voor 5 auto's, geavanceerd beveiligingssysteem, centraal
stofzuigsysteem, vloerverwarming en airconditioning, privélift ... de lijst gaat verder,
kortom alles waar u maar van kunt dromen.

Het is een huis van 1.024 m² op een perceel van 1.400 m² met een prachtige tuin en
veel buitenruimtes. Verspreid over 3 verdiepingen zijn er tal van woonruimtes, een
moderne keuken, 5 slaapkamers met eigen badkamer, 7 badkamers en een
servicegebied met een eigen keuken.

Ideaal voor gezinnen die een tuin en zwembad willen, maar met de service en het
gemak van de stad binnen handbereik hebben.

Dit is een unieke kans om een ongelooflijk huis te kopen in een van de beste
woonwijken van Madrid met goede toegang tot de luchthaven en het stadscentrum.

lucasfox.co.nl/go/mad3669

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Terras, Binnenzwembad, Spa, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij internationale scholen,
Centraal stofzuigsysteem, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Barbecue, Alarm,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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