
SÅLD

REF. POZ26192

1 090 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent Hus/Villa med 5 Sovrum med 140m² Trädgård till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28221

5
Sovrum  

5
Badrum  

350m²
Planlösning  

140m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulär modern villa med 5 sovrum, med privat
trädgård och pool, högkvalitativa material och finish, i det
privilegierade området Monte del Pilar i Majadahonda.

Lucas Fox är stolt över att på exklusiv basis presentera denna underbara fristående
villa med mycket högkvalitativa material och finish.

Fastigheten ligger i ett exklusivt område i Majadahonda, 5 minuters promenad från
skogen Monte del Pilar, en av de största naturparkerna på nordvästra sidan av
Madrid. Lokalområdet utmärker sig för den bekvämlighet som det erbjuder sina
invånare: det finns två stora köpcentra en 3-minuters bilresa bort och det finns ett
överflöd av populära lokala restauranger inklusive "Panorama Oyster Bar" och "De
Maria Steakhouse".

Detta perfekta familjehem befinner sig på en lugn gata och har goda förbindelser till
centrala Madrid med motorvägarna A-6 och M-503 på 20 minuter.

Fastighetens utmärkta funktioner inkluderar det rymliga vardagsrum / matrum med
öppen planlösning, överflödet av ljus över alla rum, det rymliga designerköket,
golvvärme och den vackra trädgården.

Fastigheten är utrustad med automatiska persienner, golvvärme, luftkonditionering
genom kanaler och perimetrala och interna larmsystem.

Vi går in i villan via en rymlig hall med gästtoalett till vänster. Steg åt höger hittar vi
det stora vardagsrum / matrum med öppen planlösning som ansluter genom
imponerande glasdörrar från golv till tak till trädgården och poolen.

Vänster vänster från entrén går vi in i det stora och vackra designköket som är
utrustat med avancerade apparater och också är värd för ett informellt
frukostområde.

Med trappan upp till första våningen hittar vi ett stort sovrum med eget badrum. Det
finns ytterligare två stora sovrum med inbyggda garderober på denna nivå som delar
ett komplett badrum.

På andra våningen finns ett mysigt vardagsrum och ett komplett badrum.

lucasfox.se/go/poz26192

Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering, ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt
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I källaren finns ett stort familje- / TV-rum med naturligt ljus, ett servicesovrum och
badrum, en tvättstuga och garaget har plats för två stora bilar och två förråd.

Trädgården har en fin veranda för att njuta av middagar utomhus, en grillplats och
privat pool.

Sammanfattningsvis är Lucas Fox glad över att kunna presentera detta mycket helt
familjehem som kommer att tilltala våra mest kräsna köpare.

Kontakta Lucas Fox via e-post eller telefon för att ordna en visning. Vi arbetar 7 dagar
i veckan för att anpassa oss till våra kunders behov.

Alternativt kan du besöka oss i vår nyligen öppnade Lucas Fox fastighetslounge på
Avenida de Europa 38 i Pozuelo för att diskutera dina krav mer detaljerat så att vi kan
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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