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OMSCHRIJVING

Spectaculaire vrijstaande villa van 466 m² op een perceel
van 2000 m² met een privézwembad en een onovertroffen
uitzicht te koop in de ontwikkeling van Mirador del
Romero in Valdemorillo.
Dit prachtige familiehuis is gelegen in een zeer rustige buurt van de steeds
populairder wordende stad Valdemorillo, op een paar minuten van de campus van de
Alfonso X el Sabio University en de Kolbe International School in Villanueva de la
Cañada.
Zodra we de villa binnenkomen, vinden we een overdekte parkeerplaats en links zien
we een brug opgehangen over de privévijver die ons rechtstreeks naar de
toegangsdeur leidt. Eenmaal binnen worden we begroet door een open overloop met
uitzicht op de woonkamer en, op zijn beurt, op de grote tuin door het
woonkamerraam.
Aan de rechterkant gaan we naar de bovenverdieping van het huis, die een
tweepersoonsslaapkamer biedt met een volledige eigen badkamer. Vervolgens
komen we bij een ruime woonkamer met uitzicht, zowel naar buiten als naar de
woonkamer van het huis, dankzij het enorme raam dat ons een groter gevoel van
ruimte geeft.

lucasfox.co.nl/go/poz29798
Uitzicht op de bergen, Tuin, Zwembad,
Prive garage, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, , , Airconditioning, Barbecue,
Berging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Open haard,
Speelplaats, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Zonnepanelen

Eenmaal door de woonkamer komen we in de hoofdslaapkamer. Een royale suite met
veel kastruimte en een complete designbadkamer en een spectaculair uitzicht op de
skyline van Madrid.
Op de begane grond zijn er twee eenpersoonskamers en een tweepersoonskamer die
de twee volledige badkamers op dezelfde verdieping delen. Ook vinden we toegang
tot een ruimte die op vele manieren te gebruiken is, met een open zijde ook richting
de woonkamer.
Vanuit de hal komen we via vier treden naar beneden in de grote hal. Dit is een
royale, dubbelhoge ruimte, die ons een groter gevoel van ruimte geeft. Bovendien
profiteert het van een groot raam met uitzicht op de tuin dat, in combinatie met de
oriëntatie van het huis, de kamer overspoelt met natuurlijk licht.
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Aan de linkerkant is de keuken; groot, licht en met veel opbergruimte. Daarnaast
heeft het ook een comfortabele eethoek aan de kant die het meest wordt verlicht
door de zon.
Vanuit de woonkamer hebben we toegang tot de veranda, afgesloten door grote
raampartijen, die toegang geeft tot de tuin. Als we naar de grote tuin gaan, zullen we
eerst een stenen barbecue vinden en dan een kleine esplanade onder twee bomen
die voor voldoende schaduw zorgen. Een perfecte hoek voor bijeenkomsten en
lunches/diners, met vrienden of familie. We kunnen het zwembad niet negeren,
strategisch gelegen om geen minuut zon te missen, noch het buitenhuis - een
hoogwaardige houten constructie die ideaal is voor gasten of als kantoor- en
werkruimte.
Het perceel van 2.000 m² heeft een groot grasveld en een kleine boomgaard en biedt
een spectaculair vrij uitzicht over de hoofdstad van Madrid. De tuin is overdag erg
aangenaam en 's avonds kunnen we genieten van de lichtshow van de skyline van
Madrid aan de horizon.
Dit is, kortom, een ideale woning voor een gezin dat rust belangrijker vindt dan al het
andere. Het biedt niet alleen de woning, maar ook werk- en vrijetijdsruimtes in een
unieke omgeving op slechts 20 minuten van Madrid.
U kunt de villa op elk moment bezoeken. Neem vandaag nog telefonisch of per e-mail
contact op met Lucas Fox om een bezichtiging te regelen. We werken 7 dagen per
week om ons aan te passen aan de behoeften van onze klanten.
Daarnaast kunt u ons ook bezoeken in onze Lucas Fox-lounge die we zojuist hebben
geopend aan de Avenida de Europa, 38 in Pozuelo om een kopje koffie te drinken,
zodat we uw wensen in meer detail kunnen analyseren en u zo 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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