
REF. POZ29055

2 700 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

7
Sovrum  

7
Badrum  

871m²
Planlösning  

2.612m²
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
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ÖVERBLICK

Modern villa med elegant och elegant inredning, utmärkt
layout och en anlagd trädgård på en konsoliderad tomt
på 2 612 m² till salu i en av de mest exklusiva och säkra
byggnaderna i Madrids huvudstad Somosaguas.

Lucas Fox är glad att presentera denna imponerande fristående villa, designad och
renoverad i modern stil och med en anlagd trädgård med planteringsmaskiner,
fruktträd och slingrande stigar av cortenstål, med poolområde och ett avkopplande
område med ett sommarhus med kök , workshop och lekplats.

Detta spektakulära hus med 7 sovrum, 871 m², har ett strategiskt läge i Somosaguas,
nordväst om Madrid, i en av de mest prestigefyllda och exklusiva byggnaderna i
huvudstaden.

Varje hörn i detta imponerande hem är infunderat med elegans, integritet och lyx.
Villan ligger på en stor tomt omgiven av välskötta trädgårdar som erbjuder en mängd
fantastiska utrymmen att koppla av och underhålla.

Huset har en mycket funktionell layout med stora utrymmen, och fasaden har en
renovering från 2008, så byggnaden moderniseras.

Från gatan leder huvudåtkomsten oss genom en bred stegad stig och med flera
landningar till huvudingången till huset. Härifrån, innan vi går in, kan vi se en smalare
stig som korsar trädgården och leder oss till den avslappnade terrassen bredvid den
vackra poolen, ett av husets magiska utrymmen.

Inuti har de stora öppna ytorna nytta av rikligt med naturligt ljus och dess ägare
kommer att ha all slags lyx till hands, inklusive ett TV-rum också för besökare, ett
rymligt vardagsrum med stora fönster och dubbel fasad, en separat matplats, ett kök
och en gästtoalett.

Första våningen fördelas som 3 sovrum, alla med privata badrum och inbyggda höga
garderober. På samma våning hittar vi ett multifunktionellt rum, som för närvarande
används som ett spel- eller multipurpose-rum, även om det också kan användas som
ett kontor.

lucasfox.se/go/poz29055

Uppvärmd pool, Trädgård, Swimming pool,
Portvakt, Garagem privada, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Renoverad, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats
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På översta våningen finns master-sviten, ett stort sovrum med stora fönster,
gaveltak, två toaletter, ett stort omklädningsområde uppdelat i ett herr- och
damområde. I slutet finns badrummet med dusch och badkar med långa fönster för
att njuta av panoramautsikt.

På nedre våningen hittar vi tillgång till garaget, med kapacitet för 2 bilar under tak
och ytterligare 2 parkeringsplatser under tak. På samma våning hittar vi
serviceområdet med två sovrum, en tvättstrykplats, ett skafferi och ett vardagsrum.

Om det du letar efter är ett hus som är redo att flytta in med alla bekvämligheter, en
relaxavdelning utomhus med en stor pool, utmärkta finish och en speciell master-
svit, i en av de bästa kommuniserade, exklusiva och säkra områdena i huvudstaden ,
detta är utan tvekan det hus du letar efter.

Kontakta Lucas Fox via e-post eller telefon för att ordna en visning och se villan med
egna ögon. Vi är tillgängliga 7 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, där vi kan lära dig mer om dina behov mer detaljerat och 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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	Modern villa med elegant och elegant inredning, utmärkt layout och en anlagd trädgård på en konsoliderad tomt på 2 612 m² till salu i en av de mest exklusiva och säkra byggnaderna i Madrids huvudstad Somosaguas.

