
REF. MAD9803

4.000.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Puerta de Hierro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Puerta de Hierro »  28035

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

698m²
Plattegrond

+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

Fantastische villa te koop dicht bij de Puerta de Hierro in
Noord-Madrid met tuinen en een zwembad.

Deze prachtige villa ligt op slechts een steenworp afstand van het park Puerta de
Hierro en de golfclub in Noord-Madrid met uitstekende vervoersverbindingen naar de
rest van de stad.

Met een zwembad en een grote privétuin, is deze villa indrukwekkend, zowel binnen
als buiten. Het pand ligt achter de weg, achter elektrische poorten voor totaal
comfort en veiligheid. We betreden de villa in een lichte gang met een kantoor rechts
en links een garderobe en een gastenbadkamer. Recht vooruit ligt de spectaculaire
woonkamer, zeer groot en met hoge plafonds die het gevoel van ruimtelijkheid
benadrukken. De woonkamer heeft glazen deuren naar het terras en vult de ruimte
met natuurlijk licht. De ruime keuken is goed uitgerust en biedt voldoende ruimte
voor een tafel om informeel te dineren.

Op de bovenste verdieping van de villa bevinden zich 3 slaapkamers, elk heeft een
eigen en-suite badkamer en inbouwkasten, terwijl de master suite zowel een
inloopkast als een terras heeft. Er is nog een woonkamer op dit niveau.

De benedenverdieping bestaat uit een grote, uitgeruste keuken, bodega in
Andalusische stijl en een formele eetkamer. Een garage op de benedenverdieping
biedt parkeergelegenheid voor maximaal 3 auto's.

De woning is omgeven door aantrekkelijke privé-tuinen en een groot zwembad met
fantastische stenen decoratie.

Een echt uitzonderlijk pand en een prachtig familiehuis in Puerta de Hierro.

lucasfox.co.nl/go/mad9803

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
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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