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ÖVERBLICK

Vacker villa till salu i det exklusiva Montepríncipe-
området (Boadilla del Monte), med stora trädgårdar och
pool.

På Lucas Fox är vi glada att presentera denna vackra villa belägen i ett av de bästa
områdena i den prestigefyllda Montepríncipe-utvecklingen, Boadilla del Monte.

I Montepríncipe kan vi bland annat hitta närliggande shoppingområden, samt Colegio
Everest utbildningscenter och Francisco de Vitoria University.

Det har utmärkta vägförbindelser (M-40, M-500 och M-501), kollektivtrafik (buss,
förorts- och spårväg), bra tjänster i området, hälsotjänster (Hospital Puerta de Hierro
och Hospital Montepríncipe) och köpcentrum (Gran Plaza 2, Centro Equinoccio, etc.).

På en av urbaniseringens bästa tomter, på grund av sitt läge och regelbundna
hörnlayout, ligger denna underbara fastighet av gedigen och robust konstruktion,
med totalt 840 m² och en underbar drömträdgård med cirka 4 000 m² som omger hela
huset.

Den har varit mycket välskött så den levereras färdig att flytta in. Likaså erbjuder den
flera renoveringsalternativ, eftersom den har en kvadratisk och praktisk planlösning
för att utforma sin layout.

Faktum är att dess bekväma layout är uppdelad i tre nivåer, med huvudåtkomsten på
mittplanet, vilket lämnar den lägsta våningen ovan marken. Detta gör att man kan ha
stora fönster som ger mycket ljus och direkt tillgång till trädgården.

Vid huvudentrén hittar vi en charmig veranda som leder oss till den ståtliga,
välkomnande hallen. I bakgrunden korsar vi en vacker uteplats i andalusisk stil, med
dubbelhöjda tak och underbart ljus, vilket gör detta rum till en mycket bekväm plats
att njuta av varje månad på året.

Till höger har vi den stora matsalen på mer än 70 m², placerad i hörnet och uppdelad
i tre områden. Den har en trevlig sluten terrass med utsikt över poolen, perfekt för
vinterdagar, och med den vackra marmortrappan som leder till övervåningen.

lucasfox.se/go/poz36352

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Portvakt, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Solpaneler,
Skönhets salong, Säkerhet, Rullstolar,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum,
Lekplats, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Chill out plats, Centraldammsugare,
Bibliotek, Balkong
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Härifrån har vi enkel tillgång till det separata köket som har en egen
matlagningsplats, en fantastisk central ö, en separat matplats och en tvättstuga. Det
är dubbelt kommunicerat med en bred korridor till stora hallen, som också leder till
två dubbelrum, ett stort kontor och ett badrum som ligger på denna våning.

Den övre delen är uteslutande avsedd för sovrummen. Det erbjuder master bedroom
utrustat med ett underbart stort omklädningsrum och ett stort badrum i marmor
komplett med hörnbadkar och dusch. Dessutom har vi två andra ursprungliga sovrum
som har förenats och har ett komplett badrum. Däremot ser vi en stor altan med
underbar utsikt över tomten.

På lägsta våningen finns ett stort universalrum med öppen spis, perfekt som
arbetsplats eller festlokal. Vi hittar även ett gym med badrum och bastu, ett bekvämt
garage för flera fordon och en servicedel med sovrum och badrum. Hela denna nivå
har stora fönster och direkt tillgång till trädgården.

Utan tvekan är en av fördelarna med detta hus dess underbara trädgård, med mogna
fruktträd och dyrbara palmer. Den är tänkt och designad enbart för att koppla av och
njuta av den i sällskap. Likaså har den flera fritidsområden, en parkeringsplats för sex
fordon, rastplatser och vidsträckta ängar som sköts in i minsta detalj, samt tio
solpaneler och naturgasuppvärmning.

Kontakta Lucas Fox idag via telefon eller e-post för att ordna en visning. Vi arbetar sju
dagar i veckan och anpassar oss efter våra kunders behov. Du kan också besöka oss
på vårt nyöppnade Lucas Fox-center på Avenida de Europa 38, Pozuelo de Alarcón.
Således kommer vi att kunna känna till dina behov i detalj och hjälpa dig att hitta den
perfekta fastigheten eller investeringen för dig.
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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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	Vacker villa till salu i det exklusiva Montepríncipe-området (Boadilla del Monte), med stora trädgårdar och pool.

