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1 850 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum med 1,800m² Trädgård till salu i Boadilla Monte
Spanien »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660
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ÖVERBLICK

Vacker medelhavsvilla med underbar hörnträdgård till
salu i den exklusiva urbaniseringen Valdecabañas i
Boadilla del Monte.

Lucas Fox är stolta över att presentera denna vackra klassiska villa i medelhavsstil
strategiskt belägen i hjärtat av urbaniseringen Valdecabañas, i Boadilla del Monte.

Detta underbara fristående hus är byggt med material av mycket hög kvalitet. Dess
stora fönster ger extraordinärt ljus i alla rum och hörn, så vi står inför en unik och
oupprepbar villa i urbaniseringen.

Villan ligger på en utmärkt vanlig, platt hörntomt med mer än 2 200 m² och erbjuder
en vacker, fullt konsoliderad och mycket välanvänd trädgård med breda hörn för att
varva ner och njuta av dess privilegierade omgivningar.

Det är fördelat på tre bekväma, vanliga våningar, mycket välanvända och kopplade till
varandra med en bred trappa och en hiss på alla våningar.

När vi kommer in genom huvudentrén korsar vi en fantastiskt välkomnande veranda
som leder oss till hallen, med en gabanerogarderob. På vänster sida finns det stora
vardagsrum-matsalen på nästan 120 m², för närvarande uppdelad i flera olika miljöer.
Detta rum har förinstallation för öppen spis, direkt tillgång till trädgården och fönster
på båda fasaderna, så ljuset är exceptionellt alla timmar på dygnet. Framför är köket,
helt oberoende och mycket rymligt med mer än 40 m², perfekt för dem som tycker om
nöjet av gastronomi. Det här köket har en utmärkt central ö, bra förvaringsutrymme
och ett kontorsområde, perfekt för familjefrukostar. Köket är orienterat mot
trädgården, med vacker utsikt över poolen och direkt tillgång till verandan eller
sommarmatsalen.

Till vänster finns en varm och rymlig välkomsttoalett förutom det stora sovrummet.
Detta sovrum är stort och har ett vardagsrum eller kontor, en rastplats med direkt
tillgång till trädgården, ett stort omklädningsrum och ett vackert badrum som
domineras av ett majestätiskt designbadkar.

Övervåningen är uteslutande avsedd för nattområdet. Den rymmer tre stora sovrum,
alla med ett generöst omklädningsrum och ett privat badrum. Två av dessa sovrum
uppgår till cirka 65 m². De är utrustade med en terrass öppen mot huvudfasaden,
underbara dubbelhöjda tak med takfönster och en lounge eller kontorsdel, perfekt
för alla familjemedlemmar.

lucasfox.se/go/poz37406

Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Spa, Jacuzzi,
Portvakt, Gym, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Högt i tak, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Säkerhet,
Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Centraldammsugare, Balkong
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Huset har en bottenvåning för personlig omvårdnad. Här erbjuds ett gym med en
loungedel, en fantastisk uppvärmd pool, ett omklädningsrum med turkiskt
bad/hamam, ett förråd och ett garage med kapacitet för upp till tre fordon, förutom
parkeringsplatsen på tomten.

Uteområdet har även en praktisk fristående lägenhet på 22 m² med oändliga
möjligheter.

Utan tvekan utmärker sig huset för sin underbara trädgård. Den är tänkt och
designad för att vila och njuta med familj och vänner. Här hittar vi den stora poolen,
en generös veranda med mer än 70 m² och många fritidshörnor. Dess entré
domineras av en praktisk och elegant rondell och den har även en täckt
utomhusparkering, perfekt för besökare eller fordon för dagligt bruk.

Det är värt att lyfta fram användningen av ädla material. Dess bevarandeläge är
utmärkt, särskilt i fasader och tak. Bland dess kvaliteter kan vi lyfta fram
användningen av ädel traventinmarmor, elektriska fönster med Climalit vrid-och-
sväng snickeri och centraliserad vakuuminstallation i alla rum.

Kontakta Lucas Fox idag via telefon eller e-post för att ordna en visning. Vi arbetar sju
dagar i veckan för att anpassa oss efter våra kunders behov. Du kan också besöka oss
på den nyöppnade Lucas Fox Lounge på Avenida de Europa, 38 i Pozuelo de Alarcón.
På så sätt kan vi analysera dina behov mer i detalj och hjälpa dig att hitta den
perfekta bostaden 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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