
REF. POZ29099

1 590 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 6 Sovrum till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Sovrum  

7
Badrum  

739m²
Planlösning  

2.090m²
Totalyta

+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

Rustik villa i 3 plan, plus ett annekshus med 3 sovrum att
renovera, på en tomt på 2 090 m² i en av de mest
exklusiva och säkra byggnaderna i Madrid, Somosaguas.

Lucas Fox är glad att presentera denna familjevilla fördelad på tre våningar, med en
stor terrass på toppen, en stor trädgård med pool och en bifogad oberoende byggnad.

Med ett strategiskt läge, är det bara några minuters promenad från centrum av
Húmera, med sitt breda utbud av fritid och butiker. Det är ett mycket lugnt område
bara 12 minuter från Madrids centrum.

Tomten har också två gångar och två bilåtkomster och har kapacitet för upp till fyra
fordon.

När vi väl har kommit in genom huvuddörren tillåter en första landning oss att gå till
vänster, där vi genom ett par steg fördjupar oss i dagområdet, som består av ett
kontor, vardagsrum med två rum och öppen spis, galleri glasat och matsal med utsikt.
På andra sidan hittar vi biblioteket, som är ordnat i två våningar och med en glaserad
platta under ett tak med takfönster, vilket möjliggör integrering av takbelysning och
gör detta rum till ett av de mest speciella i huset. På baksidan har vi ett stort och
rymligt kök bredvid matsalen som ansluter till trädgården.

Övre våningen rymmer nattområdet med tre stora sovrum och ett sovrum med ett
rymligt privat badrum, alla med rikligt med naturligt ljus.

Källaren är också mycket rymlig. Det kan omvandlas till ett nöjesutrymme med ett
spel-, mötes- eller socialt evenemangsrum och kompletteras perfekt av
källarområdet som vi hittar på samma nivå.

Denna villa och det extra oberoende huset är perfekta för en familj som letar efter två
fristående byggnader på ett oslagbart läge.

Kontakta Lucas Fox via e-post eller telefon för att ordna en visning och se villan med
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, där vi kan lära dig mer om dina behov mer detaljerat och hjälpa
dig att hitta det perfekta hemmet eller investeringen.

lucasfox.se/go/poz29099

Trädgård, Swimming pool,
Inrättning med hästridning, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Bibliotek
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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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	Rustik villa i 3 plan, plus ett annekshus med 3 sovrum att renovera, på en tomt på 2 090 m² i en av de mest exklusiva och säkra byggnaderna i Madrid, Somosaguas.

