
VERKOCHT

REF. POZ31710

1.900.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa met 400m² Tuin te koop in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

322m²
Plattegrond  

501m²
Perceeloppervlakte  

400m²
Tuin

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Fantastisch halfvrijstaand huis van 322 m² met 4
slaapkamers, een prachtige tuin en een modern zwembad
op een perceel van 501 m² te koop in de meest
prestigieuze en veilige ontwikkeling van Valdemarín.

Lucas Fox presenteert met genoegen dit fantastische halfvrijstaande huis van 322 m²,
met 4 slaapkamers, een prachtige tuin en een privézwembad, gelegen in de meest
exclusieve, prestigieuze en veilige ontwikkeling van Valdemarín, op minder dan 10
minuten van Madrid. Deze prestigieuze gated community heeft 24-uurs beveiliging,
beveiligingscamera's, een prachtige sociale club, een volledig uitgeruste
fitnessruimte, een sauna, een Turks bad, een verwarmd binnen- en buitenzwembad,
een tuin en een loungeruimte met open haard. Daarnaast ligt het zeer dicht bij
scholen als Mater Salvatoris en Stella Maris College en biedt het directe toegang tot
de snelwegen A-6 en M-40.

Het huis valt op door zijn luxe afwerking en design, kenmerkend voor het
Caledonische bedrijf, vanwege zijn prachtige tuin, zijn eigen zwembad en zijn
uitstekende indeling. Het huis is verdeeld over 3 verdiepingen.

Op de begane grond vinden we een gastentoilet, de moderne en lichte keuken en de
woonkamer met directe toegang tot de spectaculaire veranda en tuin.

De prachtige tuin bestaat uit een heerlijke veranda, een chill-out area en een modern
zwembad.

Op de tweede verdieping vinden we de hoofdslaapkamer met een grote eigen
badkamer en kleedkamer en twee slaapkamers die een grote badkamer delen.

Op de derde verdieping is er een grote polyvalente ruimte, die op dit moment wordt
gebruikt als speelruimte voor kinderen en een badkamer.

Ten slotte bestaat de benedenverdieping uit een serviceslaapkamer, een badkamer,
was- en strijkruimte en directe toegang tot de garage, met twee flinke
parkeerplaatsen.

Het huis is voorzien van vloerverwarming, geleide airconditioning en domotica.

lucasfox.co.nl/go/poz31710

Zwembad, Verwarmd zwembad , Tuin,
Binnenzwembad, Spa, Prive garage, Gym,
Conciërge service, Natuurlijke lichtinval,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning, 
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Samenvattend, dit is een huis dat ideaal zou zijn voor veeleisende gezinnen die een
uitstekende kwaliteit van leven willen hebben, vlakbij het centrum van Madrid, in de
meest prestigieuze en veilige ontwikkeling van Valdemarín.

Neem per e-mail of telefoon contact met ons op voor een bezichtiging. We passen
ons aan uw behoeften aan, zeven dagen per week, ook 's avonds.

U kunt ons ook bezoeken in onze onlangs geopende Property Lounge, aan de Avenida
de Europa 38 in Pozuelo, om meer te weten te komen over uw vereisten en om u te
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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