
REF. POZ21547

3.100.000 € Huis / Villa - Te koop
9 Slaapkamer huis / villa met 1,500m² Tuin te koop in Aravaca, Madrid
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9
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6
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1,030m²
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3,821m²
Perceeloppervlakte  
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+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Traditioneel herenhuis op 4.000 m² grond met 9
slaapkamers, gastenverblijf, kantoorgebouw, aangelegde
tuinen met zwembad, feestzaal en wijnkelder, gelegen in
Diplomaticos, een bevoorrechte en exclusieve
gemeenschap in Aravaca, Madrid.

Dit substantiële landhuis biedt ruimte, luxe, uitgestrekte terreinen en veelzijdige
kantoor- en gastengebouwen in de rijke en pittoreske wijk 'Diplomaticos', een van de
veiligste en meest prestigieuze van Madrid.

Het huis is gebouwd in een traditionele stijl en ligt op een perceel van bijna 4.000
m², met alle luxe, waaronder marmeren vloeren, hoge plafonds, overdekte portieken
en een master suite met terras en jacuzzi.

De rustige doodlopende ingang onderstreept het gevoel van vrede en privacy en leidt
de oprit naar het hoofdgebouw, het gastenverblijf en het kantoorgebouw, allemaal
gelegen in aangelegde tuinen met een zwembad en poolhouse en kleedkamers.

De grote entree komt uit op een lichte, royale leefruimte en een bibliotheek met
open haard, beide met directe toegang tot de veranda en de tuinen. Er is een grote
keuken en was / bijkeuken, plus een eetkamer die voldoende ruimte biedt om gasten
te vermaken voordat ze naar de feestzaal in de kelder en de wijnkelder gaan.

De fantastische master suite is verdeeld over twee verdiepingen en beschikt over een
extra grote slaapkamer, kleedkamers en badkamers voor hem en haar, en een
karakteristieke ontspanningsruimte. Het heeft ook een eigen terras met een jacuzzi
en uitzicht over Casa de Campo en Madrid.

Deze vleugel van het huis heeft 7 extra slaapkamers, allemaal met ingebouwde
kasten en worden bediend door 4 volledige badkamers en een grote centrale
speelkamer / tv-kamer. Een klein serviceappartement in de andere vleugel heeft 2
slaapkamers en een badkamer.

Het volledig uitgeruste pension heeft 4 slaapkamers, een keuken en een badkamer
en is toegankelijk via de garage voor 2 wagens die momenteel wordt gebruikt als een
studio, maar die gemakkelijk kan worden hersteld naar het oorspronkelijke gebruik.
Er is verder overdekte parkeerplaats voor 4 auto's buiten.

lucasfox.co.nl/go/poz21547

Terras, Tuin, Zwembad, Jacuzzi,
Prive garage, Hoge plafonds,
Marmeren vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , Airconditioning, Alarm,
Balkon, Berging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Uitzicht, Verwarming
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Het afzonderlijke gebouw is een aanzienlijke aanwinst, met uitgebreide ruimte voor
kantoorgebruik en kelderopslag. Een veiligheidscontrolepunt biedt extra
gemoedsrust naast het alarmsysteem dat de hele woning dekt.

Dit is een ideaal huis voor gezinnen, ambassades en bedrijfseigenaren die op zoek
zijn naar een prestigieuze en luxueuze basis in een privé en rustige omgeving, maar
met een zeer gemakkelijke toegang tot het centrum van Madrid.
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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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