
VENDIDO

REF. RZS32089

690.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Quartos with 1,000m² Jardim à venda em Torrelodones, Madrid
Spain »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Quartos  

5
wc  

463m²
Plano  

1.454m²
area do terreno  

1.000m²
Jardim

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.pt Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spain
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DESCRIÇÃO

Villa clássica excepcional de 463 m² para reforma em um
terreno de 1.454 m² com um belo jardim, piscina e 2
grandes terraços com vista para a montanha imbatível
para venda em Torrelodones, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas tem o prazer de apresentar esta fantástica villa de 463 m² para
reformar, com seis quartos, um jardim maravilhoso e uma piscina espetacular com
vistas espetaculares da montanha em uma das áreas mais exclusivas de
Torrelodones, a área de Colonia a menos de 30 minutos de Madrid.

Está localizado a 4 minutos da estação Cercanías Renfe e do ponto de ônibus.
Também oferece acesso imediato à autoestrada A-6 e fica a 5 minutos de carro do
shopping center Espacio Torrelodones, do cassino Gran Madrid Torredolones e do
hospital universitário HM Torredolones.

Esta moradia foi construída a pensar na importância da entrada de luz natural em
todos os seus ambientes, para que possa usufruir de grande luminosidade e vistas
espectaculares. A luz natural entra na cozinha e num dos seus grandes terraços
virados a nascente, enquanto a entrada principal e outro dos seus terraços também
no primeiro andar e virados a poente recebem luz natural à tarde. Possui um design
clássico que preserva o charme do ambiente, além de um maravilhoso jardim,
terraços e piscina privativa. A última reforma foi realizada em 2000.

A moradia está distribuída por dois pisos. No piso principal, encontramos um grande
hall de entrada com lareira em mármore branco, um WC de cortesia, um espaço para
criar uma grande cozinha de 35 m² e uma grande sala de estar / jantar de 60 m² com
lareira em mármore verde, com acesso directo ao espetacular terraço fechado com
estrutura metálica em estilo estufa com vista para o jardim. Também encontramos
uma sala adicional com diferentes possibilidades.

No primeiro andar, encontram-se quatro quartos, entre os quais o principal com a
sua espaçosa casa de banho privativa com banheira de hidromassagem e duche, o
seu quarto de vestir e os seus amplos terraços-solário.

No segundo andar, encontra-se um quarto de serviço com casa de banho privativa
com banheira e um loft de 100 m² com duas salas de estar.

lucasfox.pt/go/rzs32089

Vistas à montanha, Piscina, Jardim,
Private garage, Parquet, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Vestiário, Varanda,
Sala de jogos, Perto de transporte público ,
Permitido animais, Parque infantil, Exterior,
Chaminé, Ar condicionado, Aquecimento,
Alarme
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A casa está rodeada por um centenário jardim de pinheiros com rega automática.
Além disso, no exterior existe uma área para ter um jardim e uma grande piscina de
10 x 5 metros.

A casa possui escadas largas e grandes janelas que aumentam a sensação de
amplitude no ambiente. Da mesma forma, a casa possui sistema de aquecimento a
gasóleo e a instalação de gás natural no interior da casa pode ser interligada no
projeto de reforma. Tem alarme interno, ar condicionado split, roupeiros embutidos,
carpintarias interiores brancas e chão em parquet nos quartos principais e em barro
na zona da cozinha. Da mesma forma, dispõe de um estacionamento de 82 m² para 4
carros, amplos espaços internos e externos e grades de ferro forjado nas janelas.

Resumindo, é uma casa ideal para famílias que desejam ter uma excelente qualidade
de vida no meio da natureza, mas muito perto do centro de Madrid, rodeada de
espaços verdes naturais e com vistas maravilhosas.

Contate-nos para marcar uma visita. Você também pode nos visitar em nosso Lucas
Fox Property Lounge, na Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, para que possamos
analisar suas necessidades com mais detalhes.
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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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