
REDUCERAT PRIS

REF. POZ39200

1 150 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Excellent hus/villa med 6 Sovrum med 300m² Trädgård till salu i Boadilla Monte
Spanien »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

6
Sovrum  

4
Badrum  

300m²
Planlösning  

590m²
Totalyta  

300m²
Trädgård
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Vacker kubisk designvilla med en helt ny trädgård och
privat pool till salu i det bästa bostadsområdet i Boadilla
del Monte.

Lucas Fox International Properties är stolta över att presentera denna underbara
villa, belägen i La Dehesa, ett av de bästa områdena i Boadilla del Monte, bredvid
Majadahonda, med utmärkt tillgång till alla vägar.

Villan ligger i La Dehesa, i en helt naturlig och privilegierad miljö, perfekt för familjer
med barn. Det ligger några steg från Trinity College Boadilla, Virgen de Europa de
Boadilla del Monte-skolan eller José Bergamín Gutiérrez offentliga skola. Dessutom
har den flera köpcentra som Centro Oeste, Gran Plaza 2, Equinoccio eller El Corte
Inglés.

Denna vackra villa uppfyller alla förväntningar på ett lyxigt boende i ett av de bästa
lägena. Huset har en magnifik konstruktion och design som erbjuder vackra
utrymmen både exteriört och interiört. Rummen har rikligt med naturligt ljus tack
vare sin strategiska inriktning och sina stora fönster.

På bottenvåningen, när vi korsar huvuddörren, befinner vi oss i en vacker hall med
dubbelt tak, vars flygande trappa är huvudpersonen, liksom dess ljusstyrka, tack vare
dess enorma fönster. Denna hall har ett komplett gästtoalett. På höger sida finns
dagdelen, som består av ett stort vardagsrum/matsal med fönster från golv till tak
och ett bekvämt fullt utrustat kök. Köket kommunicerar genom två entréer med
vardagsrummet och erbjuder möjligheten att enkelt integrera det i ett enda utrymme
om så önskas.

Dessutom finns på bottenvåningen ett bekvämt stängt garage med automatisk dörr
och med kapacitet för tre fordon, utan att behöva gå i trappor när du kommer hem.

Husets vänstra flygel har uteslutande använts för nattområdet. Detta område, med
början från hallen till vänster, rymmer fyra generösa sovrum, med inbyggda
garderober och magnifik utsikt över trädgården. Den största har ett omklädningsrum
och eget badrum. De andra tre sovrummen delar det tredje badrummet som ligger på
denna våning.

lucasfox.se/go/poz39200

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Portvakt,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus, ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Rullstolar, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Chill out plats, Centraldammsugare,
Balkong
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Husets övre våning har också använts för vila, men det möjliggör ett oändligt antal
användningar eller modifieringar. Eftersom allt utrymme används, utan behov av
korridorer, har denna andra våning för närvarande ett vardagsrum, spelrum eller
kontor, två bekväma sovrum med ett delat omklädningsrum och ett komplett badrum
med dusch, samt en magnifik öppen terrass med vacker utsikt över eken och ett
förråd.

Tomten är utan tvekan mycket bekväm, eftersom den erbjuder en perfekt storlek
trädgård, i söderläge och angränsande till ett helt skyddat utrymme, för att garantera
avskildhet och underlätta tillgången till den omgivande holmeken. Denna trädgård är
designad för hela familjens fritid, med flera hörn och rekreationsområden och en
underbar nybyggd pool, helt ny och perfekt för simmare.

Det bör noteras att detta vackra hus drar nytta av full kontakt med naturen, tack vare
dess läge och närhet till Monte de Boadilla. Den har också vacker utsikt, tack vare
sina stora fönster från golv till tak.

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
i vår mysiga 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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