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REF. POZ29849

850 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Boadilla Monte, Madrid
Spanien »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

5
Sovrum  

4
Badrum  

363m²
Planlösning  

409m²
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

Stort parhus hörnhus, mycket bekvämt och tyst, med
underbara utomhusområden och en vacker privat
trädgård, till salu i ett av områdena Boadilla del Monte
med enkel tillgång till huvudstaden.

Lucas Fox International Properties presenterar detta parhus, men hörn, i Boadilla del
Monte i en utveckling som har 24-timmars säkerhet och med stora glädjeområden för
sina grannar, vilket ger dem möjlighet att leva i en helt privat urbanisering och med
garantier för lugn.

Några steg bort hittar vi Trinity College Boadilla-skolan, Virgen de Europa-skolan i
Boadilla del Monte eller José Bergamín Gutiérrez-skolan, samt olika vägar som
kommunicerar med hela nordväst, med huvudstaden och med flera köpcentra såsom
Carralero, Equinox och Central West.

När vi kommer in hittar vi huvudvåningen som har stora rum. För det första finns det
ett stort vardagsrum med matplats med en öppen spis på mer än 50 m² med direkt
åtkomst genom stora fönster till verandan och uteplatsen med ett vackert soligt
område för grillar och njuta med vänner. Dessutom erbjuder det ett mycket stort kök
med matplats med nya apparater. På samma våning och intill ingången hittar vi ett
kontor med mycket dagsljus och med trevlig utsikt över trädgården. Detta kan
aktiveras som ett sovrum om det behövs, eftersom det finns ett komplett badrum på
denna våning, samt flera förvaringsgarderober.

På första våningen finns nattområdet med fyra stora sovrum med inbyggda
garderober: sovrummet med eget badrum och omklädningsrum, ett annat sovrum
med eget badrum och de andra två sovrummen med delat badrum.

På övervåningen erbjuder huset ett tydligt område som fungerar som ett
fritidsområde med tillgång till en trevlig terrass.

På nedre våningen kommer vi att njuta av flera mycket användbara rum, såsom
tvättstugan som är organiserad för vår komfort med många garderober, samt en
tvättmaskin och torktumlare. Det erbjuder ett serviceområde med sovrum och
badrum, vissa förvaringsutrymmen som ett stort förråd och skafferi och vi har ett
extraordinärt område för möten med vänner.

lucasfox.se/go/poz29849

Swimming pool, Terrass, Trädgård,
Garagem privada, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Padel-bana, Parkett, ,
Parkering, Balkong, Chill out plats,
Dubbla fönster, Exteriör, Grillplats,
Inbyggda garderober, Lekrum,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Skönhets salong, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utrustat kök, Walk-in closet
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Huset är utrustat med luftkonditionering av kanaler som delas upp av växter,
gasuppvärmning, grillplats och markiser i alla huvudfönster, för att garantera
maximal komfort och välbefinnande för din familj. Trädgården sköts med stor omsorg
och gör detta hem till ett verkligt nöje att bo i.

Kontakta Lucas Fox idag via telefon eller e-post för att ordna en visning. Vi arbetar sju
dagar i veckan för att anpassa oss till våra kunders behov.

Du kan också besöka oss i den nyligen öppnade Lucas Fox-loungen på Avenida de
Europa, 38 i 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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