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REF. POZ31146

2 150 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Majadahonda, Madrid
Spanien »  Madrid »  Majadahonda »  28221

5
Sovrum  

5
Badrum  

525m²
Planlösning  

1.755m²
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

Spektakulär lyxvilla med modern design som ger över 500
m² boyta på 1 750 m² tomt med privat pool. Beläget i ett
exklusivt och centralt läge i Majadahonda, Madrid.

Lucas Fox är stolta över att kunna presentera ytterligare en underbar designervilla till
salu i ett mycket eftertraktat centralt läge i Majadahonda, Madrid.

Ord kan inte göra rättvisa åt skönheten i detta fantastiska familjehem, och vi låter
bilderna tala för sig själva.

Denna underbara fastighet ger över 500 m² boyta på en vacker platt söderläge tomt.
Det ligger i ett lugnt och exklusivt område i Majadahonda men på gångavstånd från
lokala butiker och restauranger. Området är mycket bra anslutet till centrala Madrid
med tillgång till motorväg A-6 bara 3 minuters bilresa bort.

En av de utmärkta funktionerna i denna magnifika villa är bekvämligheten att bo på
bara en nivå med bottenvåningen som är värd för det mesta av det levande och
underhållande rummet; vardagsrummet, det fullt utrustade köket och alla de fyra
familjerummen är designade i ett kontinuum med en fantastisk layout.

Den eleganta men funktionella designen gör att alla vardagsrum och sovrum har
fantastisk utsikt över den minutiöst anlagda trädgården med sin fantastiska
infinitypool. De stora glasdörrarna från golv till tak i vardagsrummet kan öppnas helt
så att de inre och yttre utrymmena flödar naturligt över i varandra och gör det möjligt
att känna en konstant anslutning till den lugna omgivningen.

Naturligt ljus fyller detta magnifika hem i alla områden, och det är utrustat med
golvvärme, aerotermiskt energisystem och avancerade apparater och finish.

En annan särskiljande egenskap är den mycket stora mästarsviten som har ett
underbart badrum och spa med bastu och ångbad. De nuvarande ägarna har ett
kontorsutrymme integrerat i master-sviten, men detta kan enkelt omvandlas till en
extra klädkammare.

Källaren ger ett privat garage för 3 stora bilar (på den privata uppfarten finns plats
för ytterligare 3 bilar), en stor multifunktionell familj/ lekrum som får naturligt ljus
genom en stor uteplats. Denna nivå kompletteras av ett annat stort rum som kan
användas som bio eller gym, ett servicesovrum med badrum och ett stort förråd.

lucasfox.se/go/poz31146

Uppvärmd pool, Trädgård, Swimming pool,
Spa, Gym, Garagem privada, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , , Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Säkerhet, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats
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Den vackra anlagda trädgården är värd för en saltlösning infinity pool och exteriör
badrum med duschar.

Som tidigare nämnts placerar fastigheten nära utmärkta faciliteter, inklusive de bästa
internationella skolorna, butikerna, sportklubbarna och sjukhusen.

Sammanfattningsvis tillgodoser denna underbara lyxvilla alla den moderna familjens
behov och är i ett utmärkt skick. Man måste bara hämta nycklarna och flytta in.

Kontakta Lucas Fox via e -post eller telefon idag för att ordna en visning. Vi arbetar 7
dagar i veckan när vi anpassar oss efter våra kunders behov.

Alternativt kan du besöka oss i vår nyöppnade Lucas Fox -fastighetslounge på
Avenida de Europa 38 i Pozuelo för att diskutera dina krav mer detaljerat så att vi kan
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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