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ÖVERBLICK

3-sovrums fastigheter tillgängliga i exklusiv
bostadsutveckling i Aravaca.

Pardo de Aravaca är en exklusiv bostadsutveckling belögen i Valdemarin vid exit 8 av
A-6 motorvägen och har ändå underbara utsikter mot Monte del Pardo, där
kungafamiljen bor.
Det finns 2 fastigheter tillgångliga i projektet, en botten plans fastighet med 3 sovrum
och en privat trädgård, och en annan fastighet belägen på första våningen med 3
sovrum.
Från vart och ett av hemmen kan man njuta av det varierande djurlivet och vackra
vegetationenn med Sierra de Madrid som bakgrund. Pardo de Aravaca erbjuder
högsta kvalitets konstruction, nutida design, 24 timmars säkerhet, gemensamma
Medelhavs trädgårdar och pool.
Denna bostadsutveckling erbjuder ett unikt tillfälle att njuta av Madrids landsbyggd
utan att ge avslag på bekvämligheterna som staden erbjuder då den lätt nås via A-6
och också med lokaltrafiken. 

lucasfox.se/go/jardines-del-pardo

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Säkerhet, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system, 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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