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1.560.000 € Huis / Villa - Verkocht
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6
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8
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2.675m²
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OMSCHRIJVING

Fantastische villa in perfecte staat van 701 m² gebouwd
met 6 slaapkamers op het hoogste perceel in het gebied
met 1.675 m² te koop in Las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas heeft het genoegen u deze fantastische villa van 701 m² voor te
stellen op een perceel van 2.675 m² met een prachtige tuin en een spectaculair
zwembad. De spectaculaire villa is gebouwd op het hoogste perceel in Las Rozas,
waardoor we konden genieten van een spectaculair uitzicht. Het is ook gelegen naast
de New Madrid Golf Club, in een van de beste urbanisaties van Las Rozas, op minder
dan 30 minuten van Madrid.

Deze villa is ontworpen met ruime kamers met comfort in het achterhoofd en met 2,8
meter hoge plafonds, waardoor u vanuit elke hoek kunt genieten van een zeer mooi
uitzicht. Daarnaast is het gebouwd met de beste materialen, zoals leisteen en
plavuizen stuk voor stuk met de hand geplaatst. Het huis valt op door zijn luxe
afwerking en modernistisch design, vanwege de prachtige tuin, het spectaculaire
uitzicht, het eigen zwembad, de lichtinval en de uitstekende indeling.

Het huis is verdeeld over 4 verdiepingen. Op de begane grond vinden we een grote
hal met meerdere ingebouwde kasten die leidt naar een groot kantoor met uitzicht
op de tuin. Op deze verdieping hebben we ook een slaapkamer met een eigen
badkamer met een douche en een ligbad. Vervolgens is er een gratis toilet, de grote
woon-eetkamer van 80 m² met drie kamers met open haard en toegang tot de
veranda en de tuin en een grote keuken met een kantoorruimte. In de keuken hebben
we toegang tot een geweldige bijkeuken met een eigen badkamer. Daarnaast heeft
het een wasruimte en waslijn met toegang tot de achterzijde van de tuin.

Via een spectaculaire massief beuken trap komen we op de eerste verdieping waar
we de grote hoofdslaapkamer van 39 m² vinden met een eigen kleedkamer en een
groot terras met spectaculair uitzicht. Verderop is er nog een grote slaapkamer met
een badkamer die dienst doet. Ten slotte is er een privéruimte met twee
symmetrische slaapkamers die een badkamer delen. Deze verdieping geniet van veel
lichtinval.

De zolderruimte is zeer groot, met de mogelijkheid om meerdere slaapkamers te
creëren. We hebben ook een badkamer en een prachtig solariumterras van waaruit
we kunnen genieten van het spectaculaire uitzicht op het huis.

lucasfox.co.nl/go/rzs32379

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Gym,
Conciërge service, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Zonnepanelen,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Speelplaats,
Open haard, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Centraal stofzuigsysteem,
Bijkeuken, Beveiliging, Berging, Barbecue,
Balkon, Alarm, Airconditioning, , 
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Op de benedenverdieping vinden we een ruime woonkamer met een open haard, een
fitnessruimte en een badkamer. Dit gebied heeft altijd een temperatuur van 21 ºC,
wat ideaal is voor een wijnmakerij. We hebben ook de prachtige garage met
capaciteit voor drie auto's, een opslagruimte en de machinekamer.

De uitgestrekte tuin bestaat uit een prachtige veranda, een groot grasveld, een
speelruimte, een chill-outruimte, een groot zwembad en een tuin.

Deze prima woning is voorzien van een alarmsysteem, domotica, vloerverwarming op
olie, airconditioning en inbouwkasten. Het biedt zowel binnen als buiten geweldige
ruimtes om van het buitenleven te genieten. Buiten biedt het een
ontspanningsruimte, een zwembad, een tuin, een groot terras op de eerste
verdieping en een solariumterras op de bovenste verdieping. Op de
benedenverdieping is er een garage voor drie auto's met veel bergruimte. Evenzo
hebben alle ramen in het huis glazen en elektrische veiligheidsluiken, een
antikalkmachine die al het water in het huis filtert, zonnepanelen en een fantastisch
uitzicht.

Samenvattend, het is een uitzonderlijk huis voor veeleisende gezinnen die een
uitstekende kwaliteit van leven willen hebben en hun privacy willen behouden in een
van de veiligste ontwikkelingen met 24-uurs beveiliging en controle van in- en
uitgangstoegangen, zeer dicht bij het centrum van Madrid , omgeven door natuurlijke
groene ruimten en een prachtig uitzicht.

Neem contact met ons op voor een bezichtiging. U kunt ons ook bezoeken in onze
Lucas Fox Property Lounge, aan de Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, zodat we uw
wensen in meer detail kunnen analyseren.
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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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