
SÅLD

REF. POZ28320

2 650 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 8 Sovrum med 5,205m² Trädgård till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

8
Sovrum  

7
Badrum  

581m²
Planlösning  

5.631m²
Totalyta  

5.205m²
Trädgård

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.se Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

5.631 m² tomt med en fristående villa med 8 sovrum,
belägen intill Casa de Campo i en av de mest
prestigefyllda och exklusiva byggnaderna i huvudstaden:
Somosaguas.

Lucas Fox är glad att presentera denna imponerande enfamiljsvilla med gaveltak i ett
privilegierat och säkert komplex i Somosaguas. Huset ligger i ett lugnt område intill
Casa de Campo.

Husets strategiska läge gör att du kan njuta av absolut lugn, perfekt för familjelivet,
bara några minuters promenad från det gröna området i Madrid. Vakna och ta en
kaffe medan du tittar på de första solstrålarna från verandan. Njut av morgonen vid
poolen och dyka in på morgonen. Om du letar efter lite aktivitet och äventyr, på bara
några minuter till fots hittar du Casa de Campo, där du och din familj kan njuta av
underbara promenader och cykelleder. Och för att avsluta dagen erbjuder denna
fastighet dig möjlighet att ha en aperitif på terrassen medan solen går ner över de
majestätiska bergen i Sierra.

Detta underbara hem ligger på en mycket stor tomt där det är mycket lätt att förföras
av charmen i den naturliga omgivningen. Fastigheten har flera ingångar för större
bekvämlighet. Bland dem finns huvudentrén, en oberoende åtkomst för
servicepersonalen och annan tillgång till husets olika verandor (en på
bottenvåningen och en på nedre våningen).

Huset har två våningar över marknivå, plus en källare.

Så snart vi går in genom huvuddörren på bottenvåningen hittar vi ett vardagsrum
med öppen planlösning som består av tre områden åtskilda av några steg, vilket gör
att vi kan njuta av kontinuerliga men samtidigt differentierade utrymmen alla med
stora fönster som vetter söderut mot trädgården och tillgång till den stora verandan
och poolen. På samma våning har vi också en separat matsal, ett stort köksrum, fyra
sovrum, tre badrum, en toalett, ett TV-rum och ett omklädningsrum.

lucasfox.se/go/poz28320

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Balkong, Chill out plats, Djur vänligt,
Exteriör, Förråd, I behov av renovering ,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Öppen spis, Säkerhet, Tjänsteentré,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök
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Den övre våningen har tre sovrum, två fulla bad och tre balkonger med utsikt mot
söder och norr. Tillgång till sovrummet är helt oberoende av resten av sovrummen
och har ett rymligt multifunktionellt rum med en omfattande rad inbyggda
garderober, med möjlighet att hitta gymmet, och med två stora terrasser som vetter
mot norr respektive söder. . Perfekt för att koppla av i skuggan och läsa en bok på
sommaren eller njuta av solskenet tidigt på våren.

Tillgång till källaren sker från utsidan eller från köket. Denna del av huset består av
två garage, en stryk- och tvättstuga, en toalett och två förråd.

När det gäller tomten bör det noteras att dess storlek är dubbelt så stor som den
genomsnittliga storleken på en bostadstomt i utvecklingen. Den är formad som en
oregelbunden halvrektangulär polygon och mäter 5631 m². I enlighet med
stadsbestämmelserna finns det möjlighet att dela upp det, vilket gör det möjligt att
ha ett eller två hus om du är intresserad av ett nytt byggprojekt.

Utan tvekan är det en idealisk möjlighet för investerare eller familjer som vill njuta av
ett stort utrymme och vill bo i ett av de mest strategiska och prestigefyllda områdena
i huvudstaden.

Kontakta Lucas Fox via e-post eller telefon för att ordna en visning och se villan med
dina egna ögon. Vi är tillgängliga sju dagar i veckan för att anpassa oss till våra
kunders behov.

Du kan också besöka vår nyligen öppnade Lucas Fox Property Lounge på Avenida de
Europa 38, Pozuelo. Så vi kan analysera dina behov mer detaljerat och hjälpa dig att
hitta det perfekta hemmet eller investeringen.
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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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