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2 900 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 3,200m² Trädgård till salu i Boadilla Monte
Spanien »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

6
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6
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ÖVERBLICK

Spektakulär lyxvilla med stora trädgårdar och poolhus till
salu i hjärtat av Las Lomas, Boadilla del Monte

Lucas Fox är stolta över att presentera denna vackra och imponerande villa i klassisk
stil, med välskötta trädgårdar och poolhus, beläget i hjärtat av Las Lomas, Boadilla
del Monte.

Denna vackra villa uppfyller alla förväntningar på ett lyxigt boende, i ett av de bästa
bostadsområdena i huvudstaden. Huset har en magnifik robust konstruktion, med
mycket högkvalitativa ädla material, varför det presenteras i ett oslagbart
bevarandetillstånd, med vackra exteriöra och inre utrymmen och rikligt med naturligt
ljus, tack vare sin strategiska orientering och sina stora fönster i alla rum.

Med nästan 3 800 m² utmärker sig tomten för sin stora storlek och absoluta
integritet och säkerhet, eftersom den ligger i en återvändsgränd, utan utsikt från de
intilliggande husen eller från gatan.

När vi kommer till huset, befinner vi oss framför en vacker panoramabild av
komplexet. En stig leder oss till huvudentrén utrustad med en praktisk rondell som
leder till utomhusparkeringen eller underjordiskt garage.

Väl inne, från den ståtliga hallen med dubbelhöjda tak, finns tillgång till höger, till det
stora vardagsrummet, med ljus på båda fasaderna, helt fristående, med utgång till
trädgården och utrustad med olika sittgrupper och öppen spis. Därefter finns den
formella matsalen, dubbelt ansluten, å ena sidan med den andra flygeln och med
tillgång till verandan eller sommarmatsalen och å andra sidan, direkt ansluten till
köket. Detta kök är stort, har ett praktiskt skafferi och kontorsområde som är perfekt
för familjefrukostar. I slutet av denna flygel hittar vi ett bekvämt oberoende kontor,
två dubbelrum med inbyggda garderober och ett komplett badrum, samt tillgång till
halvkällarplanet.

När vi går uppför den vackra trappan kommer vi att nå övervåningen, tillägnad
uteslutande nattområdet. Denna våning inrymmer ett exceptionellt stort master
bedroom, med en reception, en generös klädkammare och ett majestätiskt badrum
med plats för dusch och hydromassagebadkar. I det andra området hittar vi två
dubbelrum, med en klädkammare och ett stort badrum.

lucasfox.se/go/poz38176

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Portvakt, Gym, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, 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, Bibliotek, Balkong
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På andra våningen, från en varm trappa gjord av ädelträ, hittar vi ett mysigt och tyst
kontor eller bibliotek, helt isolerat från resten av huset, perfekt för att arbeta,
studera eller njuta av nöjet att läsa. Utan tvekan en av hörnen som gör detta hus så
speciellt och unikt i urbaniseringen.

Huset har också ett halvkällargolv som består av en varm källare eller festlokal, ett
servicerum med badrum, ett musikrum, ett garage för upp till fyra bilar och en öppen
planlösning med 200 m² helt ljudisolerad med en separat ingång för att utföra den
aktivitet du önskar.

Handlingen är utan tvekan en av de bästa i Las Lomas. Det är värt att notera dess
säkerhet, att vara i en återvändsgata och dess integritet, eftersom den är förhöjd och
dess stora dimensioner isolerar de intilliggande husen. Dess vanliga form och platta
layout gör att du kan utnyttja alla dess hörn och njuta av dem under årets alla
månader.

Dess välskötta och konsoliderade trädgård erbjuder många hörn för att njuta av
omgivningen, såsom verandan, sommarloungen eller poolområdet, som inkluderar en
fristående konstruktion för ett gym med bastuavdelning, grillplats och chill-out med
matsal. . Poolen är en idealisk storlek för simmare och eftersom den vetter mot söder
ser den till att du får ut det mesta av de soliga timmarna.

Kontakta Lucas Fox idag via telefon eller mail 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 nyligen öppnade Lucas Fox Lounge på Avenida de Europa, 38 i Pozuelo de
Alarcón. Så vi kan 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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