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1 550 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 1,200m² Trädgård till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien » Madrid » Pozuelo » 28223
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ÖVERBLICK

Spektakulär villa med 5 sovrum på en tomt på 1500 m²
med en stor veranda, en vacker trädgård, ett relaxområde
och en privat pool i den exklusiva Monteclaroutvecklingen, Pozuelo.
Lucas Fox är stolt att presentera dig, exklusivt, detta fantastiska hem beläget på en av
de bäst belägna gatorna i utvecklingen. Några meter bort hittar vi Everest School,
socialklubben, Monteclaro Shopping Center, som erbjuder alla typer av tjänster, eller
Francisco de Vitoria University.
När vi går in genom huvuddörren befinner vi oss i trädgården. Till vänster ser vi det
täckta garaget, en orörd gräsmatta och precis framför fasaden på denna Colmenarmodell, är en veranda som inbjuder oss att tillbringa sommarmorgnar.
Korsar tröskeln till huset ser vi hallen som till vänster leder till det formella
vardagsrummet. På baksidan har vi ett mysigt vardagsrum med en stor öppen spis.
Detta rum leder till köket, som har modifierats fullständigt för att ge det mer
utrymme, till vilket ett komplett serviceområde har lagts till.

lucasfox.se/go/poz29676
Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkett, Parkering,
Chill out plats, Djur vänligt, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Lekplats, Lekrum,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Renoverad, Säkerhet, Tjänsteentré,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Walk-in closet

Från vardagsrummet och även från köket kan vi komma åt matsalen. Ett rum fullt av
ljus tack vare de stora fönstren och ingångsdörrarna till trädgården bak. Matsalen är
den centrala delen av detta hus, eftersom den ansluter till köket, vardagsrummet,
trädgården och kontoret, som i sin tur har tillgång till den spektakulära veranda
dekorerad med utsökt smak. Ett utrymme som får särskild framträdande från våren
till långt in på hösten.
Denna våning kompletteras av sovrummet, nås från hallen och ett komplett badrum.
Vid ingången till huset och till höger hittar vi trappan som leder till övervåningen.
På denna nivå har vi ett komplett badrum framför trappan, två stora sovrum och till
vänster har vi den moderna huvudsviten. Ett rymligt sovrum kompletterat med ett
stort designerbadrum, en bekväm terrass för exklusiv användning av detta rum och
ett stort omklädningsrum.
Huvudträdgården är tillgänglig både av husets båda sidor och av någon av dess
dörrar på utsidan. Den har den tidigare beskrivna verandan, sommaranläggningarna,
som inkluderar poolen, veranda, förråd och duschar.
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Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
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Detta spektakulära hem ger komfort och lugn samt rymd till sina ägare. Njut av
utmärkt anslutning till och alla typer av tjänster till hands. Allt detta med en livsstil
som har gjort Monteclaro till en av de mest eftertraktade utvecklingen i nordvästra
Madrid i allmänhet och Pozuelo de Alarcón i synnerhet.
Kontakta Lucas Fox idag via telefon eller e-post för att ordna en visning. Vi arbetar 7
dagar i veckan för att kunna anpassa oss till våra kunders behov.
Dessutom kan du besöka oss i vår Lucas Fox-lounge på Avenida de Europa, 38, i
Pozuelo för att ta en kopp kaffe och titta på dina behov mer detaljerat och på så sätt
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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