
ALUGADO

REF. POZR21755

4.150 € ao mês Casa / Vila - Alugado
Casa / vila Excelentes condições Quartos with 900m² Jardim em aluguer em
Pozuelo
Spain »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Quartos  

5
wc  

415m²
Plano  

1.100m²
area do terreno  

900m²
Jardim

+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

Bonita moradia de 6 quartos, com jardins privados e
piscina no exclusivo condomínio fechado de Monteclaro,
com um clube social com quadras de tênis e paddle e
restaurante.

Esta casa independente bem conservada fica no condomínio fechado exclusivo de
Monteclaro. Com segurança 24 horas, clube social, piscinas, campo de futebol e
campos de ténis e padel, é ideal para famílias.

A casa está rodeada por um jardim muito bem cuidado com um relvado exuberante e
várias árvores e plantas. Um grande alpendre conduz à propriedade e daqui somos
recebidos num elegante hall de entrada. À direita do hall encontramos um espaçoso
home office e à esquerda a bonita sala de estar-jantar com lareira. Da sala de estar,
acede-se a um grande alpendre coberto - perfeito para desfrutar de refeições de
verão ao ar livre.

A cozinha apresenta-se equipada e oferece agradáveis vistas sobre o jardim e
piscina. Há também uma área separada para pequenos-almoços, um salão com
grandes janelas e um quarto de hóspedes muito privado com casa de banho. Junto à
cozinha encontramos a zona de serviço, com acesso exterior independente, que
integra um quarto e casa de banho.

Do hall de entrada, uma escada de madeira leva ao primeiro andar, que inclui o
quarto principal com lareira, closet e banheiro privativo. Existem mais 3 quartos que
partilham uma casa de banho.

A propriedade beneficia de um anexo que daria uma sala de jogos/festas ideal e tem
lareira, WC e arrecadação e ainda uma garrafeira na cave.

Há estacionamento coberto para 3 carros.

Contacte-nos para mais informações ou para solicitar uma visita.

lucasfox.pt/go/pozr21755

Piscina climatizada, Piscina, Jardim,
Campo de ténis, Serviço de porteria,
Parquet, Luz natural, Estacionamento,
Vestiário, Segurança, Sala de jogos,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Entrada de serviço, Despensa,
Cozinha equipada, Chaminé,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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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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	Bonita moradia de 6 quartos, com jardins privados e piscina no exclusivo condomínio fechado de Monteclaro, com um clube social com quadras de tênis e paddle e restaurante.

