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2 950 000 € Hus/Villa - Till salu
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Spanien » Madrid » Aravaca » 28023
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ÖVERBLICK

Imponerande fristående villa på 963 m² byggd på en tomt
på 2761 m², med 7 sovrum och en spektakulär trädgård
med pool i ett privilegierat läge i Valdemarín, Madrid.
Lucas Fox är glad att presentera en imponerande villa på 963 m² till salu i ett utmärkt
läge i Valdemarín.
Valdemarín är ett av de mest eftertraktade områdena i Madrid på grund av dess
närhet till stadens centrum, lugn och säkerhet. Villan ligger på en stängd gata mycket
nära sjukhus som sjukhuset Vithas Madrid Pardo de Aravaca, stormarknader, apotek,
restauranger och de bästa internationella skolorna i staden.
Huset sticker ut för sin stora storlek, dess lyxiga ytor, marmorgolv och trägolv i
perfekt skick, det stora, väl upplysta vardagsrummet med tillgång till den vackra
trädgården och dess spektakulära diskotek.
På bottenvåningen i villan hittar vi den vackra hallen med tillgång till andra våningen
genom dess imponerande trappor och interiörplanter. Från hallen till höger går vi in i
ett stort kontor / bibliotek. Till vänster hittar vi det lyxiga vardagsrummet, som har
ett vardagsrum och huvudrum med stora fönster som ger tillgång till trädgården.
Bredvid vardagsrummet hittar vi den spektakulära matsalen som har ingång till en
sekundär matsal och ett TV-rum med tillgång till matplatsen. Härifrån går vi in i det
stora köket som har tillgång till tvättstugan, gästtoaletten och ett dubbelrum med
badrum. Servicesovrummet och köket har en separat ingång från trädgården.

lucasfox.se/go/poz25487
Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Centraldammsugare, Balkong

Från entrén genom de eleganta trapporna når vi andra våningen, där vi hittar en stor
terrass som ger mycket naturlig belysning och med 5 sovrum. Två stora symmetriska
sovrum med eget badrum, ett rum med ingång till två dubbelrum och ett badrum, och
sovrummet med ett vardagsrum och spektakulärt marmorbadrum.
Villaens källare eller nedre våning består av en charmig nattklubb med bar, vinkällare
och öppen spis, en toalett med bastu, ett rum med värdeskåp och en annan med ett
dubbelrum, kök och vardagsrum och slutligen ett privat garage med tillgång till
trädgården.
Trädgårdsområdet är mycket rymligt och har en chill out-område och en stor pool.
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Detta spektakulära hem har lyxiga ytor, värme, kanaliserad luftkonditionering,
centralt vakuumsystem, marmorgolv och trägolv som nya, säkra fönster, larm och en
egen vattenbrunn.
Sammanfattningsvis är det en imponerande villa som sticker ut för sin lyx och stora
storlek, belägen på en privilegierad gata i Valdemarín.
Kontakta oss via e-post eller telefon för att ordna en visning. Vi anpassar dig efter
dina behov, sju dagar i veckan, inklusive kvällar.
Du kan också besöka oss i vår nyöppnade Property Lounge, på Avenida de Europa 38 i
Pozuelo, för att lära dig mer om dina krav mer detaljerat och för att hjälpa dig att
hitta ditt perfekta hem eller din investering.
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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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