
SÅLD

REF. POZ23604

1 100 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 7 Sovrum till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28669

7
Sovrum  

6
Badrum  

675m²
Byggyta  

2,500m²
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
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ÖVERBLICK

Underbart familj hem på en vacker tomt på 2500 m² med
en anlagd trädgård, stor pool, basket och padelbanor,
med över 675 m² bostadsyta i det exklusiva
Valdespastores-området Boadilla.

Lucas Fox är nöjd med att presentera detta underbara och mycket kompletta
familjhem i en av de mest prestigefyllda delarna av Boadilla del Monte.

Denna fristående villa ligger på en mycket privat tomt på över 2500 m², vid gränsen
till Valdepastores och Las Lomas i Boadilla del Monte i en lugn cul-de-sac.

Familjer kan njuta av en livsstil utomhus i närheten av förstklassiga internationella
skolor som St Michael's och Colegio Mirabal och bara 25 minuter från Madrid centrum.
Det finns enkel åtkomst till ringvägarna M-40 och M-50.

Vi kommer in i fastigheten genom en gated privat uppfart som leder till garaget på
bottenvåningen med plats för 4 till 5 bilar.

När vi går in i frontporten välkomnas vi av en noggrant underhållen och vacker
trädgård, designad av en berömd landskapsarkitekt. Tomten är av perfekt storlek,
inte för stor och inte för liten och är värd för en mängd fantastiska funktioner; på
höger sida av huset hittar vi en stor pool med en fin gräsmatta och till vänster kan
invånarna träna på sin privata padelplan och basketplaner.

Det mesta av bostadsområdet är beläget på ett välfördelat bottenvåning, som vi får
tillgång till genom en elegant entré. När vi svänger åt höger hittar vi en hall, som är
värd för en gästtoalett, som leder oss till ett stort och modernt fullt utrustat kök som
har ett separat service / skafferiområde bakom skjutbara glasdörrar. Köket drar
också nytta av att ha direkt tillgång till en liten täckt veranda med härlig utsikt över
trädgården och poolen.

Från köket kan vi också komma åt det mycket stora öppna matsal / vardagsrummet
som öppnar upp genom franska dörrar till en stor täckt veranda på baksidan av
huset.

lucasfox.se/go/poz23604

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Padel-bana, Parkett,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm, Lekrum,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök, Walk-in closet
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När vi återvänder till entrén och svänger vänster går vi in i en hall som leder till de
viktigaste sovrummen. Vi passerar två goda sekundära sovrum på höger sida med
inbyggda garderober och utsikt över trädgården. Dessa sovrum har egna badrum på
andra sidan av korridoren. I slutet av korridoren hittar vi ett stort sovrum med eget
badrum och omklädningsrum.

När vi går uppför trappan hittar vi ett annat stort vardagsrum med terrass och öppen
spis, ett idealiskt rum för att tillbringa kvällar hemma med familjen. Bredvid
vardagsrummet finns ett annat område med ytterligare två sovrum med inbyggda
garderober som delar ett badrum med dusch.

På bottenvåningen hittar vi en separat lägenhet för servicepersonal med två sovrum,
ett komplett badrum och vardagsrum med pentry.

Bredvid det mycket stora garaget, som kan hysa 4 till 5 bilar, hittar vi ett stort lekrum
som drar nytta av naturligt ljus genom flera höga fönster. Ett stort förråd med flera
anpassade garderober för kläder (säsongsförvaring) och ytterligare ett stort förråd
fullbordar denna nivå.

Sammanfattningsvis kommer detta mycket kompletta familjhem att vädja till familjer
som gillar en livsstil utomhus i ett mycket exklusivt område i Boadilla och i närheten
av internationella skolor och Madrid centrum.

Under dessa exceptionella omständigheter kan vi organisera virtuella visningar av
fastigheten. Kontakta Lucas Fox via e-post eller telefon idag för att organisera en
visning. Vi arbetar 7 dagar i veckan sedan vi anpassar oss efter våra kunders behov.

Efter att begränsningarna för rörelse har upphört ser vi fram emot att välkomna dig i
vår nyöppnade egendomslounge Lucas Fox på Avenida de Europa 38 i Pozuelo för att
diskutera dina krav mer detaljerat så att vi kan hjälpa dig att hitta ditt perfekta hem
eller investering.
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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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