
SÅLD

REF. POZ21042

€947,000 Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 200m² Trädgård till salu i Aravaca, Madrid
Spanien »  Madrid »  Aravaca »  28224

3
Sovrum  

5
Badrum  

239m²
Byggyta  

200m²
Totalyta  

200m²
Trädgård

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.se Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Otrolig duplex med 3 sovrum med privat badrum, 200 m²
trädgård, pool och byggnad av hög kvalitet, fem minuter
från parken Casa de Campo.

Lucas Fox International Properties presenterar detta två våningar hus i prestigefyllda
Aravaca, bara 5 minuter från staden och med mycket snabb tillgång till motorvägen
A6. Fastigheten har ett garage och ett förråd.

Detta hus, med en byggd yta på 239m² enligt markregistret, har lyxiga kvaliteter och
garanterar sina ägare lugn, integritet och säkerhet. Fastigheten är ett idealiskt
familjhem med rymliga, bekväma och ljusa rum, soliga terrasser och en trädgård.

En stor ingång leder till det underbara vardagsrummet med tillgång till utsidan: ett
välkomnande och ljusa rum, perfekt för att koppla av i sällskap med familj och
vänner. Det finns ett mångsidigt rum fäst vid vardagsrummet, ett praktiskt, fullt
utrustat köksdyner förutom serviceområdet, flera förråd och en gästtoalett.

På väg upp till första våningen hittar vi tre sovrum, alla med eget badrum.

Huset är utrustat med luftkonditionering och golvvärme plus en privat pool.

Kontakta oss för mer information eller för att arrangera en visning.

lucasfox.se/go/poz21042

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Marmorgolv, Naturligt ljus, , Parkering,
Balkong, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Lekrum,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Säkerhet, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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	Otrolig duplex med 3 sovrum med privat badrum, 200 m² trädgård, pool och byggnad av hög kvalitet, fem minuter från parken Casa de Campo.

