
IN PRIJS VERLAAGD

REF. POZ25303

3.900.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  28023

5
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.500m²
Plattegrond  

2.818m²
Perceeloppervlakte

+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

Spectaculaire villa van 1.294 m² gebouwd op een perceel
van 2.818 m² met zwembad, poolhouse, padel tennisbaan,
fitnessruimte, kelder en garage voor 14 auto&#39;s op
een bevoorrechte locatie in Valdemarín.

Lucas Fox presenteert dit huis in een fantastisch deel van Valdemarín, op slechts 9
kilometer van Madrid en zeer dicht bij allerlei diensten zoals ziekenhuizen (zoals het
prestigieuze Sanitas La Zarzuela), winkelcentra en supermarkten.

De woonwijk Valdemarín is een van de meest exclusieve in Madrid en biedt rust,
natuur, veiligheid, luxe en de nabijheid van het stadscentrum.

Het huis valt op door zijn fantastische indeling, zijn luxe afwerking met mahoniehout,
marmeren vloeren, een spectaculaire veranda, padel tennisbaan, wijnkelder en
garage voor 14 auto's. Het is verdeeld over 3 verdiepingen plus een kelder.

Op de begane grond vinden we een mooie inkomhal waardoor we de grote
woonkamer binnenkomen, zeer licht dankzij de grote ramen die toegang geven tot de
tuin. Vanuit de spectaculaire woonkamer gaan we naar de eetkamer die dankzij de
schuifdeuren beide ruimtes met elkaar verbonden houdt, maar de mogelijkheid biedt
om ze desgewenst te scheiden. Aan het einde van de woonkamer bevindt zich een
elegant kantoor met prachtige glas-in-loodramen en een open haard. Dit niveau
herbergt ook een logeerkamer met eigen badkamer, een grote keuken, was- en
strijkruimte en een ruimte met een slaapkamer, woonkamer en badkamer voor
servicepersoneel.

De tweede verdieping beschikt over een grote woonkamer met open haard omgeven
door drie slaapkamers, een terras en een keuken. Twee van de slaapkamers zijn circa
60 m² groot en hebben een en-suite badkamer. De hoofdslaapkamer bestaat uit
slaapkamerruimte, twee inloopkasten en twee badkamers. Elk van de slaapkamers
heeft toegang tot een terras met spectaculair uitzicht op de skyline van Madrid.

Op de derde verdieping is er een zeer mooie ingebouwde ruimte van ongeveer 200 m²
met een woonkamer, eetkamer, open haard, keuken en een badkamer.

Ten slotte heeft de kelder een garage voor 14 auto's, een autowasplaats, een
werkplaats, een elegante wijnkelder en een speelkamer.

lucasfox.co.nl/go/poz25303

Eerste lijn zee, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Terras,
Prive garage, Gym, Lift, Wijngaarden,
Padeltennis baan, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning, , 
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Het buitendeel van het huis bestaat uit een spectaculaire veranda met een chill-out
en eethoek, een prachtige tuin op het zuiden, een verwarmd zwembad, een
barbecueplek, een padel tennisbaan met etages en een fitnessruimte met een
complete badkamer en kleedkamer. Naast het zwembad is er een afgesloten ruimte
met een lounge, open haard, bar voor vergaderingen en uitzicht op de padel
tennisbaan.

Verder is de villa voorzien van een lift op alle verdiepingen, gepantserde ramen,
alarm en een eigen waterput.

Kortom, het is een luxe woning waar u verliefd op zult worden dankzij de eersteklas
afwerking, uitstekende indeling en historie, gelegen in een fantastisch deel van
Valdemarín.

Neem telefonisch of per e-mail contact op met Lucas Fox voor een bezichtiging. We
werken zeven dagen per week om ons aan te passen aan de behoeften van onze
klanten.

U kunt ons ook bezoeken in onze Property Lounge aan de Avenida de Europa, 38 in
Pozuelo, zodat we uw wensen in meer detail kunnen bestuderen en u zo kunnen
helpen bij het vinden van de perfecte woning of investering.

REF. POZ25303

3.900.000 € Huis / Villa - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa te koop in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  28023

5
Slaapkamers  

8
Badkamers  

1.500m²
Plattegrond  

2.818m²
Perceeloppervlakte

+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


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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	Spectaculaire villa van 1.294 m² gebouwd op een perceel van 2.818 m² met zwembad, poolhouse, padel tennisbaan, fitnessruimte, kelder en garage voor 14 auto&#39;s op een bevoorrechte locatie in Valdemarín.

