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975 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 4 Sovrum till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28224
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Planlösning
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ÖVERBLICK

Elegant villa med 325 m², en stor trädgård, mycket
privatliv och utsökt arkitektur, till salu i det prestigefyllda
området Bellas Artes, Pozuelo.

Lucas Fox Properties International presenterar detta underbara parhus,
totalrenoverat med utmärkt smak. Material av högsta kvalitet har använts för att
skapa imponerande utrymmen översvämmade med naturligt ljus. Den innehåller
också stora glasytor, till exempel det vackra fönstret med dubbla höjder, som ger
mycket ljus till vardagsrummet och sovrummet.

Utsidan är mycket attraktiv. De är välskötta och erbjuder stor integritet. De inkluderar
en gräsmatta och ett brett utbud av mogna träd som gör detta utrymme till en
idealisk plats att njuta av familjestunder, koppla av eller läsa en bra bok i solen.

På bottenvåningen finns ett vardagsrum med matplats med öppen spis i marmor och
tillgång till utsidan, ett ljust kök, ett gästbadrum och en rymlig garderob.

Att gå upp en nivå har vi nattområdet. På denna våning finns viloplatsen, med två
stora sovrum som delar ett komplett badrum med badkar och sovrummet, med
omklädningsrum och eget badrum.

Den nedre våningen har flera mångsidiga rum. Det erbjuder för närvarande ett
område för tvätt och strykning, samt tillgång till ett garage för två bilar.

Slutligen har huset reglerad uppvärmning av golv, luftkonditionering och metall
säkerhetsluckor utan barer.

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

lucasfox.se/go/poz26275

Trädgård, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, , Utrustat kök, Skönhets salong,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum,
Inbyggda garderober, Exteriör
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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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