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ÖVERBLICK

Lyxig 176 m² takvåning i 2 plan med spektakulär utsikt,
perfekt för familjer som söker lugn och enkel tillgång till
huvudstaden.

Lucas Fox International Properties presenterar denna magnifika duplex takvåning
som ligger i en av de bästa byggnaderna i Pozuelo med 24-timmars säkerhet.

Dess läge erbjuder ett brett utbud av fritid, köpcentra, skolor, sjukhus och
idrottsarenor. Dessutom har området perfekta vägförbindelser och kollektivtrafik.

När vi kommer in i fastigheten på bottenvåningen hälsas vi av en rymlig hall som
leder in i ett underbart vardagsrum / matsal: ett mysigt och ljust rum med högt i tak,
perfekt för avkoppling i sällskap med dina nära och kära. Därefter finns det ett
praktiskt fullt utrustat kök med tvättstuga. Denna nivå har också en gästtoalett.

Vi går upp till första våningen, som rymmer den del av nattområdet med fem sovrum,
ett av dem med badrum och privat terrass och tre badrum. Sovrummen har en
praktisk dubbel inbyggd garderob och en mycket väl orienterad terrass, och det är
perfekt att njuta av att läsa en bra bok.

Fastigheten är utrustad med gasuppvärmning och luftkanal i alla rum. Det har också
ett stort förråd.

Utvecklingen erbjuder gröna anlagda områden, en lekplats och en padelbana förutom
poolen.

Vi inbjuder dig att besöka detta nya hem som utan tvekan kommer att överträffa dina
förväntningar.

Kontakta Lucas Fox idag 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 Lucas Fox-lounge på Avenida de Europa, 38 i Pozuelo så
att vi kan studera dina behov mer detaljerat och därmed hjälpa dig att hitta det
perfekta hemmet eller investeringen.

lucasfox.se/go/poz25745

Portvakt, Parkett, Naturligt ljus, ,
Utrustat kök, Tjänsteentré, Säkerhet,
Öppen spis, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Balkong
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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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