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OMSCHRIJVING

Elegante vrijstaande villa met 6 slaapkamers op een
prachtig perceel van 3.200 m² met een geweldige indeling,
in de exclusieve en omheinde Montealina-ontwikkeling,
in Pozuelo, Madrid.
Lucas Fox is verheugd deze fantastische gezinswoning te koop aan te bieden in de
prestigieuze Montealina-ontwikkeling in Pozuelo, Madrid.
lucasfox.co.nl/go/poz24820

Montealina is een privé en omheind complex in Pozuelo de Alarcón, met 24uursbeveiliging en gemeenschappelijke padel- en tennisbanen. Op slechts 20
minuten rijden van het centrum van Madrid kunnen gezinnen genieten van een
buitenlevensstijl in de buurt van de beste internationale scholen van Madrid. De
Aquinas American Elementary and High School bevinden zich in Montealina en op
loopafstand van dit mooie huis.
Het pand valt op door het prachtige en zeer privé perceel van 3.200 vierkante meter,
de U-vormige constructie die een zeer praktische indeling over twee vleugels
mogelijk maakt en de prachtige centrale veranda met een prachtig uitzicht over de
tuin. Deze prachtige gezinswoning heeft een geweldige indeling met slaapvertrekken
en woonkamers ver van elkaar gelegen.

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Speelplaats, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging, Alarm,
Airconditioning,

Nadat we de voorpoort zijn gepasseerd, leidt een mooi voetpad ons naar de voordeur
die ons verwelkomt in een elegante en lichte hal met grote ramen.
We draaien de rechtervleugel in en stappen de bibliotheek binnen die direct aansluit
op de grote woonkamer met open haard. De bibliotheek, woon- en eetkamers lopen
natuurlijk over in elkaar en profiteren allemaal van grote kamerhoge ramen. De
eetkamer heeft directe toegang tot de veranda en de tuin. De volledig uitgeruste
keuken heeft een aparte ontbijtruimte en de wasruimte en dienstenslaapkamer zijn
gunstig naast elkaar gelegen.
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Als we vanuit de inkomhal naar links gaan, vinden we de slaapvertrekken van de
familie, handig verdeeld over twee verdiepingen. Op de tussenverdieping vinden we
een logeerkamer en badkamer. De grootste slaapkamer bevindt zich op de
bovenverdieping, heeft een kleedkamer en een eigen badkamer en heeft ook een
klein terras met uitzicht op de tuin, een open haard en een studeerkamer met grote
ramen. Op de benedenverdieping bevinden zich twee slaapkamers met ensuite
badkamers, een berging en een wijnkelder. Dit niveau wordt gecompleteerd door een
grote polyvalente zaal, die kan dienen als speelkamer, gym of thuiskantoor.
Samenvattend valt deze prachtige gezinswoning op door zijn uitstekende indeling.
Het prachtige privéperceel en de geweldige locatie binnen de Montealinaontwikkeling zullen gezinnen aanspreken die op zoek zijn naar een levensstijl in de
buitenlucht in de buurt van het centrum van Madrid.
De woning is gemakkelijk te bezichtigen. Neem per e-mail of telefoon contact op met
Lucas Fox om een bezichtiging te organiseren. We werken 7 dagen per week om ons
aan te passen aan de behoeften van onze klanten.
U kunt ons ook bezoeken in onze onlangs geopende Lucas Fox-onroerendgoedlounge
aan de Avenida de Europa 38 in Pozuelo om uw vereisten in meer detail te bespreken,
zodat we u kunnen helpen bij het vinden van uw perfecte huis of investering.
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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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