
SÅLD

REF. POZ25179

1 450 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 100m² Trädgård till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Sovrum  

5
Badrum  

611m²
Planlösning  

100m²
Trädgård

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

Häpnadsväckande 600 m² radhus i utmärkt skick, med en
fantastisk layout, en privat trädgård och pool, belägen i
den mycket säkra och prestigefyllda La Finca Mistral 2-
utvecklingen i Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox är glada över att kunna presentera detta lyxiga familjehem till salu i den
mycket säkra och prestigefyllda Mistral 2 urbaniseringen, som är en av de nyare och
modernare "La Finca"-utvecklingarna.

De nuvarande ägarna har hållit detta hus i utmärkt skick och gjort ytterligare
investeringar genom att omvandla källaren till ett fantastiskt disco-festrum, vilket
gör detta hus till en av de bästa möjligheterna för närvarande på marknaden i det här
området.

Mistral 2-anläggningen utmärker sig för sina vackra gemensamma trädgårdar med
stora pooler, flera tennis-/padelbanor och en sportplan för flera ändamål. Som med
alla andra utvecklingar av "La Finca Real Estate Group" erbjuder den sina invånare
toppmodern säkerhet med 24-timmars kontrollerad åtkomst och konstant
patrullering i och utanför den dubbla omkretsen.

Detta hus är fördelat på 4 våningar med hiss (exklusive den nedre servicevåningen)
och erbjuder över 400 kvadratmeter bekvämt boende och underhållningsutrymme. Vi
går in i fastigheten i en hall från vilken vi når vardagsrummet/matsalen i öppen
planlösning rakt fram. Direkt från entrén hittar vi det ljusa köket som är utrustat med
avancerade Gaggenau-apparater inklusive kaffebryggare och vinkyl.

Till vänster om entréhallen hittar vi ett stort hemmakontor, ett måste för varje hem
nu för tiden.

Från vardagsrummet kliver vi ut genom stora glasdörrar från golv till tak, till den
stora täckta verandan med inbyggd grill, med utsikt över den välskötta trädgården
och den privata poolen. Det finns direkt tillgång till den gemensamma trädgården och
idrottsanläggningar från trädgården, en idealisk anläggning för familjer med barn.

På första våningen hittar vi 2 stora sovrum som delar 1 komplett badrum och ett
master bedroom med eget badrum, ett omklädningsrum och en terrass.

lucasfox.se/go/poz25179

Trädgård, Swimming pool, Tennisbana,
Garagem privada, Hiss, Padel-bana,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering, ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats
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På andra våningen hittar vi en andra master svit som har ett stort badrum med
jacuzzi och ångdusch.

I nedre våningen hittar vi service sovrum och badrum samt en stor tvättstuga.

I källaren finns ett stort disco/festrum komplett med bar, dansgolv och två toaletter,
det perfekta stället att hålla familjefiranden. På denna nivå finns direkt tillgång till
garaget och denna fastighet kommer med 6 parkeringsplatser. Ett stort förråd intill
parkeringsplatserna kompletterar denna nivå.

Sammanfattningsvis är detta vackra och mycket välskötta familjehem ett av de bästa
exemplen i den prestigefyllda Mistral 2-utvecklingen i La Finca och dess framtida
ägare behöver bara hämta nycklarna och flytta in.

Kontakta oss för att ordna en visning; fastigheten är lätt att visa.
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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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