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1.090.000 € Casa / Vila - Venda

Casa / vila Excelentes condições Quartos à venda em Las Rozas, Madrid
Spain » Madrid » Las Rozas » 28290
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DESCRIÇÃO

Moradia isolada com 5 quartos e 5 casas de banho, com
jardim, piscina e estacionamento exterior para 3 carros, à
venda no clube de golfe Las Rozas.
Lucas Fox La Rozas tem o prazer de apresentar esta casa completamente renovada
tanto no interior como no exterior, que se distribui por dois pisos, mais um sótão e
uma semi-cave. Está localizado na urbanização El Golf de Las Rozas, muito perto da
entrada, por isso tem muito bons acessos e fica a uma curta distância do comboio
suburbano.
A casa fica na parte superior do terreno, com uma ligeira inclinação. Distribui-se por
dois pisos principais mais o piso semi-cave, também ao nível do solo, graças à
referida inclinação. O jardim de fácil manutenção está virado a sul e tem uma piscina
recentemente construída.

lucasfox.pt/go/rzs35966
Jardim, Piscina, Terraço, Ginásio,
Luz natural, Parquet, Estacionamento,
Alarme, Ar condicionado, Cozinha equipada,
Entrada de serviço, Janelas de vidro duplo ,
Renovado, Segurança, Vestiário

Ao entrar na casa, encontramos um hall que à direita conduz à sala com uma bela
lareira, toda com muita luz. Em seguida, há a cozinha de estilo americano integrada
no mesmo espaço, com uma porta contígua que leva a uma sala de jantar diária ou
sala de jogos com muita luz. De volta ao hall, à esquerda, encontra-se a zona de
dormir do piso térreo, que alberga três quartos, um com casa de banho privativa e
outros dois que partilham uma casa de banho.
Na sala, uma porta esconde as escadas para o piso superior onde encontramos dois
quartos muito espaçosos, um deles com casa de banho privativa e outro com casa de
banho no corredor. Ambos os quartos têm acesso a um terraço fechado que funciona
como uma pequena sala de estar. A partir de um destes quartos há também acesso
através de um alçapão a um grande sótão.
Acedemos ao piso semi-cave a partir de uma escada junto à cozinha e aí veremos
dois espaços muito amplos que podem ser utilizados como ginásio ou sala de
reuniões informal, todos com luz natural e acesso direto à garagem exterior. No
mesmo piso, há uma casa de banho e também uma lavandaria e caldeira.
A casa foi recentemente remodelada, dispõe de equipamento de ar condicionado,
aquecimento por radiador, soalho em madeira, janelas com vidros duplos e móveis
de cozinha e sanitários de gama alta.
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Contacte-nos para marcar uma visita. Você também pode nos encontrar em nosso
Lucas Fox Property Lounge, na Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, ou no Instagram
@lucasfox.lasrozas.

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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