
VENDIDO

REF. POZ22584

960.000 € Casa / Vila - Vendido
casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Pozuelo, Madrid
Spain »  Madrid »  Pozuelo »  28223

4
Quartos  

3
wc  

311m²
Plano  

410m²
area do terreno

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.pt Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Moradia em perfeito estado, com quartos amplos e uma
boa orientação, numa urbanização de 5 moradias com
áreas comuns, perto da avenida da Europa.

A Lucas Fox Properties Internacional apresenta esta casa localizada em uma
maravilhosa urbanização fechada de cinco moradias com piscina comum, pronta para
morar em uma excelente localização e com serviços de transporte muito próximos.

Esta casa de 394 m², construída com excelentes qualidades, oferece um alto padrão
de vida e garante a total tranquilidade, privacidade e segurança de seus moradores. A
casa, ideal para uma família, desfruta de quartos espaçosos, confortáveis e muito
luminosos, um terraço ensolarado e um jardim ao ar livre muito íntimo que fará desta
casa um prazer para se viver.

Ao entrar na casa no andar principal, somos recebidos por um salão espaçoso que
leva a uma maravilhosa sala de estar com lareira e saída para o exterior: uma sala
aconchegante e luminosa, com tetos altos, perfeita para relaxar na companhia de
pessoas que faça-nos felizes. Em seguida, há uma cozinha prática com um escritório
totalmente equipado e um banheiro de cortesia.

Subimos o primeiro andar, que abriga a maior parte da área noturna, com quatro
quartos, dois deles com banheiro privativo e outro banheiro compartilhado pelos
outros dois grandes quartos.

Todo o segundo andar é destinado a uma sala polivalente, com pé direito alto. Este
andar também oferece um quarto separado e possui dois terraços ensolarados,
ideais para apreciar um bom livro ou aproveitar o bom tempo.

Por fim, descemos para o térreo, que dá acesso à garagem, que possui dois lugares
de estacionamento, uma área de serviço e uma sala de máquinas.

A casa está equipada com inúmeros guarda-roupas e também possui piso aquecido e
ar-condicionado em todos os espaços, perfeitos para adaptar cada cômodo a cada
morador.

Convidamos você a visitar esta nova casa que, sem dúvida, atenderá às suas
expectativas.

lucasfox.pt/go/poz22584

Piscina, Jardim, Private garage, Luz natural,
Estacionamento, Edifício modernista,
Sala de jogos,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Chaminé,
Ar condicionado
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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