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DESCRIÇÃO

Maravilhosa villa independente de design moderno e com
vista para a Serra de Madrid à venda na prestigiada
urbanização de Molino de la Hoz.

Lucas Fox Las Rozas tem o prazer de apresentar esta incrível casa de cinco quartos
com jardim, piscina, terraços e vistas deslumbrantes da montanha.

Esta fantástica casa de três andares está localizada na prestigiada urbanização de
Molino de la Hoz, a apenas 25 minutos do centro de Madrid e com vistas idílicas.

Este complexo residencial de luxo oferece uma elevada qualidade de vida e garante a
tranquilidade, privacidade e segurança dos seus residentes. A casa, ideal para uma
família, dispõe de divisões amplas, confortáveis e muito luminosas e de um fosso
com soalheiros terraços e um encantador espaço exterior.

É uma casa com um design moderno muito espaçoso e em uma das áreas mais altas
de Molino de la Hoz, o que permite ter uma vista de 360 das melhores áreas de Las
Rozas

Distribui-se por três pisos confortáveis, com amplas janelas da melhor qualidade,
todas elas de segurança e com estores automáticos, todos controlados com sistema
domótica, para aproveitar ao máximo a luz natural.

No rés do chão, temos uma espaçosa sala de estar, uma cozinha com acesso direto à
piscina, um hall e um quarto com casa de banho privativa e roupeiros embutidos.

No primeiro andar temos três quartos, cada um com casa de banho privativa, mais o
quarto principal com zona de estar e uma espetacular casa de banho privativa. Cada
quarto tem vistas únicas, grandes janelas que aproveitam a luz do sol e aproveitam
ao máximo a luz natural.

Na cave temos uma garagem, zona de lavandaria e engomadoria e um apartamento
de serviço completo, com quarto, casa de banho e cozinha. Além disso, oferece uma
sala de armazenamento e instalações.

A casa usufrui de aproveitamento energético com o apoio de painéis fotovoltaicos,
piso radiante, controlo de luz, alarme e janelas; tudo controlado por um sistema de
domótica, para garantir o seu máximo conforto. Além disso, possui materiais e
acabamentos da mais alta qualidade.

lucasfox.pt/go/rzs38576

Vistas à montanha, Terraço, Piscina, Jardim,
Tectos altos, Parquet, Luz natural,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Edifício modernista,
Vistas, Vestiário, Varanda,
Sistema domótico, Segurança,
Próximo de escolas internacionais, Poço,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Painéis solares ,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Churrasco, Chaminé, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme
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Contacte-nos para marcar uma visita ou obter mais informações.

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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