REF. POZ22534

1 250 000 € Hus/Villa - Till salu

Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Majadahonda, Madrid
Spanien » Madrid » Majadahonda » 28222

4

4

340m²

518m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

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

Nybyggd villa i det extraordinära området med
satelliterna, Majadahonda, med oberoende tomt och
privat pool.
Lucas Fox International Properties presenterar exklusivt detta nya villa på en
extraordinär tomt på 518 m². Det är en modern, original och modern
designkonstruktion med trädgård och privat pool.
Huset har utmärkta kvalitetsytor och är den typ av fastigheter som efterfrågas
mycket på den nuvarande marknaden. Stor omsorg har tagits över de minsta
detaljerna i design, estetik och optimering av naturligt ljus. Resultatet är ett elegant
hus som är mycket ljust och med en välkomnande design och atmosfär.
Projektet ger dig möjligheten att anpassa huset efter din önskan: du kan anpassa
interiörlayouten, lägga till eller eliminera rum efter dina behov och välja golv och
målarfärger.

lucasfox.se/go/poz22534
Swimming pool, Trädgård, Garagem privada,
Naturligt ljus, , Parkering,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Grillplats, Inbyggda garderober, Larm,
Lekrum, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Nybyggd, Öppen spis,
Utrustat kök, Utsikt

Huset ligger i ett fantastiskt läge, i ett exklusivt område i utveckling, med en unik
miljö och nära centrum. Huset kommer att ha en konstruktion av två våningar plus
källaren. De viktigaste rummen, som vardagsrummet med takhöjd med dubbla höjder,
kommer att njuta av fantastisk utsikt och stora utomhusområden med verandor och
terrasser. Huset kommer att ha ett garage med kapacitet för flera bilar.
Leveransdatumet för denna magnifika villa är planerad till 2021. Tveka inte att
kontakta oss för mer information om detta projekt.
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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.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 699 095 185

pozuelo@lucasfox.es

lucasfox.se

Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien

