
REDUCERAT PRIS

REF. POZ38343

3 300 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

7
Sovrum  

8
Badrum  

1.026m²
Planlösning  

3.276m²
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 1000 m2 villa till salu med ett grandiost
vardagsrum med högt i tak, majestätisk och stor trädgård
som reflekterar och firar skönheten i dess läge, den
berömda lyx urbanisationen Álamo de Bularas.

Lucas Fox är glada att kunna presentera denna enfamiljsvilla av robust och
konsoliderad konstruktion i ett utmärkt bevarandetillstånd, uppdelad i tre våningar
och med en mycket bra fördelning där du hittar din oas av lugn och ro bara 12
minuter från centrum av Madrid.

Detta är en imponerande lyxvilla i urbaniseringen Álamo de Bularas, på en av de mest
fridfulla och privata platserna i området, vilket verkligen återspeglar skönheten i
dess läge.

Villan ligger på den högsta delen av tomtens topografi, med dubbel tillgång från en av
huvudgatorna i det prestigefyllda gated community Álamo de Bularas och från en
privat återvändsgränd. En perfekt miljö för att uppleva den rikliga glädjen att bo i den
prestigefyllda och avkopplande kommunen Pozuelo de Alarcón i utkanten av Madrid.

Villan består av tre volymer med ett sadeltak som glider och skapar olika utrymmen.
Den byggdes med mycket bra material, vilket kan ses under hela turen. Den har en
exponerad tegel- och stuckaturfasad, tjocka väggar med hög värmeisolering och
ljudisolering. Dessutom har den en mycket bekväm och funktionell fördelning på tre
bekväma våningar, med stora fönster som vetter ut mot trädgården och som utnyttjar
det naturliga ljuset på bästa sätt.

När vi går in på tomten hittar vi en majestätisk kullerstensterrass med ett olivträd i
centrum som välkomnar oss och leder oss till husets första del. Här finns det
sektoriserade garaget för fyra bilar och ett arbetsområde med veranda. Härifrån kan
vi komma åt den separata tvättstugan, eller så kan vi komma direkt till
huvudbyggnaden. När vi väl passerat dörrtröskeln med en mycket speciell design,
möts vi av en rymlig hall, med en rad rabanero-skåp och en välkomsttoalett. Från
denna stora hall kan vi nå alla utrymmen i huset. Å ena sidan finns det
huvudutrymmet i huset som består av ett vardagsrum och matsal anslutet till en lyxig
och rymlig veranda och köket och kontorsområdet, med oberoende tillgång och
tillgång till en veranda och trädgård. Å andra sidan hittar vi korridoren som leder till
sovrumsdelen på samma våning eller till trappan som kommunicerar med de olika
våningarna.

lucasfox.se/go/poz38343

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Portvakt,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong
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Utan tvekan gav arkitekten som ritade huset mycket värde åt det centrala
mötesutrymmet: det är utrymmet med störst höjd där spelet med finish dominerar.
Den har en stor öppen spis och ett stort trädäck med synliga bjälkar, räfflor och
spännare, vilket ger utrymmet mycket karaktär och gör det till ett av de mest
speciella rummen i huset. Därefter hittar vi ett mer avskilt tidningsrum, kopplat till
huvudutrymmet. Köket är fullt utrustat med Siemens vitvaror och leder till
tvättstugan, så att tjänsten kan fungera bekvämt i deras utrymme. På samma våning, i
det mest privata området, hittar vi tre sekundära sovrum med samma mått, alla
mycket rymliga och med eget badrum.

På övervåningen hittar vi, på ena sidan, hela mastersviten, som har en arbets- eller
studiedel, ett omklädningsrum, master bedroom med terrass och ett komplett
badrum med dusch och badkar. På andra sidan skulle vi ha ett gästrum eller extra
sovrum, också fristående och med eget badrum.

När det gäller exteriören har huset ett privilegierat hörnläge, så det gränsar bara till
två grannar. Trädgården är helt konsoliderad och som huvudpersoner har den en stor
pool och ett portikutrymme, perfekt för möten och för att koppla av efter en lång
dags arbete mitt i naturen.

Det finns oändliga sätt att njuta av de lyxiga detaljerna i denna villa: du kan börja i
trädgården med ett lugnt morgondopp i poolen när solen går upp och sedan samlas
runt verandabordet för en näringsrik frukost. Detta hus inspirerar en underbar känsla
av välbefinnande, från alla dess hörn. Din familj skulle gärna kunna tillbringa sina
dagar här, eftersom huset erbjuder inomhus- och utomhusutrymmen med oändliga
möjligheter: ett gym för träning, en meditationsområde för avkoppling, en workshop
för målning och platser för intima sammankomster och middagar. Oavsett humör
erbjuder detta hus alla typer av utrymmen, allt efter ögonblickets behov. Dessutom
erbjuder det avskildhet för alla medlemmar i huset från de äldsta till de yngsta.

Dessutom, när du vill utforska Madrid eller njuta av någon kulturell eller social
aktivitet i huvudstadens centrum, är dess berömda shower och arenor bara femton
minuter bort med bil.

Huset har gasluftkonditionering med radiatorer i alla utrymmen och
luftkonditionering genom kanaler. Dessutom bör det noteras att huset har ett
strategiskt läge för att ta tillvara på utsikten från trädgårdens alla hörn.

Kontakta Lucas Fox via mail eller telefon för att ordna en visning och se villan med
egna ögon. Vi finns tillgängliga 7 dagar i veckan för att anpassa oss efter våra kunders
behov.
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Du kan också besöka vår nyligen öppnade Lucas Fox Property Lounge på Avenida de
Europa 38, Pozuelo, där vi kan lära dig mer om dina behov och hjälpa dig att hitta ditt
perfekta hem eller din investering.

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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