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OMSCHRIJVING

Majestueuze villa met een prachtige tuin met
verschillende ruimtes op verschillende niveaus, op een
volgroeid perceel van 2.945 m² te koop vlakbij de
Retamar school in Somosaguas Norte, een van de meest
exclusieve en veilige projecten in Madrid.
Lucas Fox is verheugd om deze indrukwekkende vrijstaande villa te presenteren,
ontworpen en verdeeld over verschillende verdiepingen, met verschillende terrassen
en een spectaculaire tuin, waar u uw oase van rust en kalmte vindt op slechts 12
minuten van het centrum van Madrid.
Deze indrukwekkende luxe villa in de noordwestelijke hoek van Somosaguas Norte
wordt een charmant huis, met een tuin die verschillende ruimtes in perfecte staat
biedt en ruimtes voor recreatie en ontspanning. Het is ongetwijfeld een ideaal huis
voor gezinnen met kinderen, dankzij de unieke ligging en de buitenruimtes, die
eindeloze plekken bieden voor de kleintjes.
De woning is gelegen aan een doodlopende weg die veel privacy biedt doordat deze
verwijderd is van de hoofdstraat. De villa heeft een bakstenen gevel en bestaat uit
twee hoofdverdiepingen plus de zolder en de benedenverdieping.

lucasfox.co.nl/go/poz28904
Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Terras, Prive garage, Gym,
Conciërge service, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Speelplaats,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Berging, Balkon, Alarm, ,

Bij binnenkomst in het huis zullen we de verschillende woonkamers kunnen
waarderen, die met elkaar verbonden zijn, wat een open en doorlopende ruimte
genereert, verdeeld rond een overdekte en beglaasde Andalusische patio, op het
zuiden en directe toegang tot de verschillende veranda's en rust. vanaf het terras. Aan
de andere kant van de hoofdingang vinden we de majestueuze bibliotheek, met zijn
werkgedeelte met kantoor, het biljartgedeelte en de woonkamer en rustruimte naast
de open haard.
Op de bovenste verdiepingen vinden we 4 slaapkamers op verschillende niveaus en
de master bedroom. In het bijzonder kunnen we de master suite benadrukken met
zijn eigen badkamer en kleedkamer en zijn twee privéterrassen aan beide zijden, die
een overvloedige natuurlijke lichtinval toelaten.
Op de bovenverdieping vinden we de loft, die is opgedeeld in verschillende ruimtes
op verschillende hoogtes die geschikt is als gym en speelkamer, maar die ook voor
andere doeleinden gebruikt zou kunnen worden zoals een ontmoetingsruimte, een
leeshoek of een meditatieruimte. .
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Op de benedenverdieping bevinden zich meerdere kamers die dienen als
serviceruimte en een grote kantoorruimte met garage voor 3 auto's.
Wat betreft de buitenkant: het perceel is rechthoekig en alle ruimtes zijn maximaal
benut. Een indrukwekkende tuin van 2945 m² met grote bomen en weelderige
vegetatie in perfecte staat omringt het hele huis. Hier biedt het een serre, een
zwembad, een speelhuis voor kinderen en verschillende vijvers en esplanades. U kunt
genieten van familiemaaltijden met uitzicht op de ruime tuin, terwijl u luistert naar
het ontspannende geluid van de fontein uit de Los Galápagos-vijver. U kunt ook
heerlijk zonnen op het terras bij het zwembad, terwijl de kleintjes spelen in het
houten huisje onder de grote boom. Het grote privézwembad is omgeven door
weelderige vegetatie, perfect om te ontspannen en te genieten van het contact met
de natuur na een intensieve werkdag.
Neem per e-mail of telefoon contact op met Lucas Fox om een bezichtiging te regelen
en de villa met eigen ogen te bekijken. We zijn 7 dagen per week beschikbaar om ons
aan te passen aan de behoeften van onze klanten.
U kunt ook een bezoek brengen aan onze onlangs geopende Lucas Fox Property
Lounge aan de Avenida de Europa 38, Pozuelo, waar we uw behoeften in meer detail
kunnen leren kennen en 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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