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ÖVERBLICK

Vackert fristående hus på 467 m², med pool, 7 sovrum och
solpaneler bara 5 minuters promenad från Aravacas
centrum.

Lucas Fox International Properties är glada att presentera detta vackra fristående
hus beläget i ett litet bostadsområde bara fem minuters promenad från centrum av
Aravaca och tio minuters bilresa från centrala Madrid. Kollektivtrafiken är utmärkt
med en busshållplats ett stenkast från huset som tar dig på tio minuter till Moncloa,
även vi kan hitta tjänster som stormarknader, apotek och trendiga restauranger inom
en kort promenad från huset.

Huset mäter 467 m², på en tomt på 600 m². När vi går genom entrén ser vi en
fantastisk matplats på utsidan av huset, ett garage med automatiska dörrar och en
generös uteplats på framsidan. En rymlig hall med klädskåp tar dig till det vackra
dubbelhöjda vardagsrummet med öppen spis i marmor, perfekt för familje- och
vänners sammankomster, här har vi även matsalen som bekvämt rymmer sex till åtta
personer. På vänster sida hittar vi köket som har förnyats med högsta kvalitet och
med toppmoderna vitvaror ansluter köket till en informell matsal för vardagsfrukost
och lunch med familjen, denna matsal har en dörr till verandan. Inom köket hittar vi
även ett perfekt tilltaget skafferi med kyl och frys, tvättstuga med plats för strykning
och mycket rymliga garderober för förvaring av sängkläder och lakan samt
servicetoalett. På höger sida av bottenvåningen hittar vi kontoret/sovrummet, ett
annat sovrum och master bedroom och badrum, master badrummet har en separat
dusch och ett badkar och även det finns en vacker trä walk in garderob, på denna sida
i huset finns också ett TV-rum, vilket betyder att du kan utföra alla de dagliga
aktiviteterna på husets huvudvåning.

När vi går uppför trappan hittar vi en mycket ljus landning, den här är perfekt för ett
arbetsrum eller en TV-plats, det finns fyra sovrum som alla är lika stora och de har
alla generösa garderober och eget badrum, två av dem med duschar och två med
badkar, vilket ger alla deras privatliv. På övervåningen kan vi också hitta ett vackert
rum som öppnar upp till vardagsrummet i dubbelhöjd där det finns ett bibliotek och
en spelzon perfekt att njuta av med familj och vänner.

Utanför har vi en vacker veranda som nås via skjutdörrar i vardagsrummet, bara några
steg ner hittar vi poolen och ett chill out område, poolområdet vetter mot sydost
vilket tillåter vackert solljus i huset hela dagen. Det finns också ett sidoutrymme på
uteplatsen, perfekt för en grönsaksplats eller till och med ett sportområde.

lucasfox.se/go/poz37551

Uppvärmd pool, Trädgård, Swimming pool,
Inomhuspool, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Bibliotek
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Huset har också ett slutet garage, en invändig uppvärmd pool med duschar för
vintern och ett förråd. Den här fastigheten är utrustad med solpaneler och
aerotermics, vilket betyder att den har uppvärmda och kylande golv och vi måste
också nämna de betydande besparingarna på energikostnader.

Kort sagt, denna fastighet är perfekt för familjer som vill njuta av livet i ett rymligt och
bekvämt hus utan att ge upp stadslivet.

Kontakta Lucas Fox via e-post eller telefon för att ordna en visning och se lägenheten
i första hand. Vi finns tillgängliga 7 dagar i veckan för att anpassa oss efter våra
kunders behov.

Du kan också besöka vår Property Lounge, vi finns på Avenida de Europa 38 i Pozuelo
de Alarcón, där vi kan lära dig mer om dina behov och hjälpa dig att hitta ditt perfekta
hem eller din investering.

REF. POZ37551

1 660 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Aravaca, Madrid
Spanien »  Madrid »  Aravaca »  28223

7
Sovrum  

7
Badrum  

467m²
Planlösning  

600m²
Totalyta

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.se Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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