
REF. POZ22160

4 400 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent Hus/Villa med 6 Sovrum till salu i Aravaca, Madrid
Spanien »  Madrid »  Aravaca »  28023

6
Sovrum  

6
Badrum  

970m²
Byggyta  

2,824m²
Totalyta

+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
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fristående modern villa med en vacker stor trädgård och
täckta verandor, en pool med chill-out zon, privat 8-bil
garage och en hiss, i en förstklassig lyft i Valdemarin.

Denna fantastiska samtida villa erbjuder all lyx i en av Madrids mest exklusiva
bostadsområden, en del av en utsökt Levitt-utveckling av bara 18 hus på stora
tomter, färdigställda till inga kompromissnivåer av kvalitet och design.

Huset på 970 m² har 4 våningar och ligger i vackra grunder på 2 800 m² med frodiga
gräsmattor, träd och växter på alla sidor, en fantastisk pool och chill-out zon, samt
flera sittplatser och täckta verandor.

Det är tydligt att ingen kostnad har sparats så fort du kommer in i lobbyn med högt i
tak som leder till det ljusa vardagsrummet. Detta vackra utrymme har skjutbara
glasdörrar från golv till tak som låter det naturliga ljuset strömma in och ger direkt
tillgång till en av de många täckta verandorna.

Huset är gjord för familjeliv och underhållning året runt, vilket ger exceptionellt
utrymme och faciliteter inifrån och ut. Den överdådiga matsalen är för närvarande
inrättad för 12-personers middagar, och utgör en del av de svepande vardagsrum som
flödar organiskt med flexibla skjutdörrar för att ge formella och informella
avkopplande områden, TV-tittande och utsikt och tillgång till terrasser och
trädgårdar.

Marknivån har också ett fullt utrustat kök med avancerade apparater, en
matlagningsö och frukostområde, samt ett stort spelrum som för närvarande är
utrustat med ett biljardbord och pinballmaskin men som också skulle göra ett
underbart kontor.

De fyra nivåerna är anslutna med en hiss. På första våningen finns sviter med 3
sovrum, en med klädkammare och den spektakulära master-sviten med en sittgrupp,
stort omklädningsrum och tvåbäddsrum inklusive ett med jacuzzi. Master-sviten och
ett annat sovrum har också privata terrasser med härlig utsikt.

Den andra våningen har ett annat vardagsrum och kontor, plus ytterligare sovrumsvit
med inbyggda garderober. Denna nivå har också en underbar takterrass på 75 m².
Funktioner som ett centralt vakuumsystem, hemmeautomation och solpaneler
säkerställer maximal effektivitet och enkel levnad.

lucasfox.se/go/poz22160

Utsikt över bergen, Swimming pool, Terrass,
Trädgård, Uppvärmd pool,
Garagem privada, Hiss, Högt i tak,
Marmorgolv, Naturligt ljus, Parkett, , ,
Parkering, Balkong, Centraldammsugare,
Chill out plats, Domotiskt system,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm, Lekrum,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Rullstolar, Säkerhet, Solpaneler,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök, Utsikt, Walk-in closet
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Nere i källaren finns en personal- eller gästlägenhet med pentry, 2 sovrum och ett
badrum. Det finns också ett stort tvättstuga, förvaringsrum. vinkällare och garage
med plats för 8 bilar.

Anläggningen har en egen kontrakterad privat säkerhet med en patrullbil parkerad
framför fastigheten på natten och huset har en egen säkerhetsbyggnad om ägaren
önskar kontrakt med sin egen personliga säkerhetsvakt.
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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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