REF. POZ21908

€953,604 Hus/Villa - Till salu

Nybyggd Hus/Villa med 4 Sovrum med 35m² Trädgård till salu i Aravaca, Madrid
Spanien » Madrid » Aravaca » 28023
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+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
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ÖVERBLICK

Ett av 8 nybyggda hus på 288 m², modern design, unika
arkitektoniska funktioner, gemensamma områden och en
vacker trädgård.
Lucas Fox presenterar en ny utveckling där särskild omsorg har tagits för att skapa
familjehem som åtnjuter integritet och fri utsikt. Utvecklingen består av 8 parhus, var
och en med en privat trädgård för att njuta av integritet, utöver de gemensamma
utrymmena.
Detta underbara hus ligger i Aravaca, ett privilegierat läge och perfekt för dem som
letar efter en modern familjestil. Detta område har utmärkt vägåtkomst och ligger
bara 5 minuter från ingången till Madrid och har goda förbindelser med
kollektivtrafiknät för att resa enkelt och bekvämt.
Den kompletta prislistan och presentationen med detaljer om kvaliteten på material
och tillbehör finns på begäran.

lucasfox.se/go/poz21908
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, , ,
Gemensam terrass, Parkering,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Grillplats, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Öppen spis,
Uppvärmning, Utrustat kök

I detta parhus, utrustat med stora öppna ytor, bra terrasser och en 35 kvadratmeter
oberoende trädgård, har varje detalj tagits hand om. Ändringar kan göras för att
personalisera utrymmet i detta eleganta, ljusa hus med god orientering för att dra
nytta av naturligt ljus och göra det mer välkomnande.
Tveka inte att utnyttja denna möjlighet att skapa ditt eget hem.
Kontakta oss för mer information och för att ordna ett besök eller ett möte på våra
kontor.
Leverans förfaller våren 2022.
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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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