
REDUCERAT PRIS

REF. POZ25303

3 900 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Aravaca, Madrid
Spanien »  Madrid »  Aravaca »  28023

5
Sovrum  

8
Badrum  

1.500m²
Planlösning  

2.818m²
Totalyta

+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

Spektakulär 1 294 m² villa byggd på en 2 818 m² tomt med
pool, poolhus, padeltennisbana, gym, källare och garage
för 14 bilar i ett privilegierat läge i Valdemarín.

Lucas Fox presenterar detta hem i en fantastisk del av Valdemarín, bara 9 kilometer
från Madrid och mycket nära alla typer av tjänster som sjukhus (som det
prestigefyllda Sanitas La Zarzuela), köpcentra och stormarknader.

Bostadsområdet Valdemarín är ett av de mest exklusiva i Madrid och erbjuder lugn,
natur, säkerhet, lyx och närhet till stadens centrum.

Huset utmärker sig för sin fantastiska layout, dess lyxiga finish med mahogny,
marmorgolv, en spektakulär veranda, padeltennisbana, vinkällare och garage för 14
bilar. Det är fördelat på 3 våningar plus en källare.

På bottenvåningen hittar vi en vacker entré genom vilken vi går in i det stora
vardagsrummet, mycket ljus tack vare de stora fönstren som ger tillgång till
trädgården. Från det spektakulära vardagsrummet går vi till matsalen som tack vare
sina skjutdörrar håller båda utrymmena anslutna men ger möjlighet att separera dem
om så önskas. I slutet av vardagsrummet finns ett elegant kontor med vackra
glasmålningar och en öppen spis. Denna nivå rymmer också ett gästsovrum med eget
badrum, ett stort kök, tvätt- och strykområde och ett utrymme med sovrum,
vardagsrum och badrum för servicepersonal.

På andra våningen finns ett stort vardagsrum med öppen spis omgiven av tre sovrum,
en terrass och ett kök. Två av sovrummen är cirka 60 m² stora och har ett eget
badrum. Det stora sovrummet består av sovrum, två klädkammare och två badrum.
Varje sovrum har tillgång till en terrass med fantastisk utsikt över Madrids silhuett.

På tredje våningen finns ett mycket trevligt inbyggt utrymme på cirka 200 m² med
vardagsrum, matsal, öppen spis, kök och badrum.

Slutligen har källaren ett garage för 14 bilar, en biltvättplats, en verkstad, en elegant
vinkällare och ett spelrum.

lucasfox.se/go/poz25303

Strand, Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Hiss, Vingårdar, Padel-bana, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Bibliotek, Balkong
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Den yttre delen av huset består av en spektakulär veranda med chill-out och
matplats, en vacker trädgård i söderläge, uppvärmd pool, grillplats, padeltennisbana
med nivåer och ett gym med ett komplett badrum och omklädningsrum. Bredvid
poolen finns en sluten yta med en lounge, öppen spis, bar för möten och utsikt över
padeltennisbanan.

Dessutom är villan utrustad med en hiss på alla våningar, pansarfönster, ett larm och
en egen vattenbrunn.

Kort sagt, det är ett lyxigt hem som får dig att bli kär tack vare dess förstklassiga
finish, utmärkta layout och historia, beläget i en fantastisk del av Valdemarín.

Kontakta Lucas Fox via telefon eller e-post för att ordna en visning. Vi arbetar sju
dagar i veckan för att anpassa oss till våra kunders behov.

Du kan också besöka oss i vår Property Lounge på Avenida de Europa, 38 i Pozuelo så
att vi kan studera dina krav mer detaljerat och därmed hjälpa dig att hitta det
perfekta hemmet eller investeringen.
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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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