
REF. POZ29049

4 800 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 7 Sovrum till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

7
Sovrum  

8
Badrum  

2.200m²
Planlösning  

6.600m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exceptionell villa i Pozuelo de Alarcón, belägen i en
naturlig enklav, 7 sovrum, 7 badrum, toalett; Kontor,
vardagsrum, matsal, intimt rum, spa med vattenområde,
utomhuspool, fruktträdgård, paddeltennis, 24-timmars
bevakning, privat gata.

Luca Fox presenterar denna exceptionella fastighet med sitt eget porthus och tillgång
med bil eller fotgängare framför den vackra portiken i fasaden i klassisk amerikansk
stil. Fastigheten är omgiven av fontäner och trädgårdar, en veranda, fruktträdgård,
pool, grill, paddel-/tennisbanor och ett utomhusgarage. Den har också ett
spektakulärt och stort spa/gym i en sidopaviljong med ett vattenområde, en täckt och
uppvärmd pool med ett strömsystem för simning, en jacuzzi med hydromassage, en
bastu, ett turkiskt bad och ett badrum. Arkitektoniskt projekt av ett lusthus och
minigolf. tillgängligt.

På husets första våning hittar vi en imponerande entréhall med en dubbelhöjd
glaskupol och en slingrande trätrappa som badar i naturligt ljus. Till vänster ett stort
vardagsrum med möjlighet till öppen spis, ett stort kontor och ett intimt vardagsrum;
matsal, kök att möblera och utrusta efter kundens val. Till höger i Havanna, toalett,
hiss och gästsvit med möjlighet att annexera ett stort universalutrymme. Alla sociala
utrymmen ska täckas över för att passa köparen.

I det mysiga hemmet på andra våningen hittar vi ett intimt vardagsrum och ett stort
dubbelrum med eget badrum med öppen spis, ett omklädningsrum, ett badrum med
jacuzzi och dusch och ett stort privat solarium med trädgård och reflekterande
pooler. Förutom tre rum med eget badrum med omklädningsrum, alla med egen
terrass. Signatur badrumsplattor och högkvalitativa beläggningar.

Källaren består av två servicerum, badrum, tvätt- och strykplats, källare, stort
universalrum, energisystemrum, garage för 8 bilar och engelsk uteplats.

All uppvärmning är golvvärme, central luft, energi från biomassasystem, fönstren är
bepansrade och säkerhetsdörrarna.

lucasfox.se/go/poz29049

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Inomhuspool, Tennisbana,
Spa, Jacuzzi, Gym, Padel-bana,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Uppvärmning,
Tjänsteentré, Säkerhet, Öppen spis,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats, Balkong
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Prado Largo är ett bostadsområde, en oas av mycket hög ställning som ligger i
kommunen Pozuelo de Alarcón och bara 15 minuter från Madrids centrum. Den har
privat övervakning och begränsad åtkomst som garanterar stor integritet. Det har bra
kommunikationer med kollektivtrafiken och ligger bara fem minuter med bil från
fantastiska restauranger, affärer, fritidsområden, biografer, sportklubbar, golfbanor
och nationella och internationella skolor som The American School eller British
Council och University Campus. universitet som Complutense, Esic och Politécnica de
Madrid.

Huset är till 90 % färdigställt där köparen har möjlighet att välja ytskikt och
köksdesign.
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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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