
REF. POZ39219

2 400 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Sovrum  

6
Badrum  

700m²
Planlösning  

4.800m²
Totalyta
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Spektakulär villa med 6 sovrum på en 4800 m² stor tomt
till salu i urbaniseringen Montealina, mycket nära
Everest-skolan, Aquinas American School och Francisco
de Vitoria University.

Lucas Fox är glad att kunna presentera detta exklusiva hem på en av de största
tomterna i Montealina urbanisering. Villan är fördelad på två våningar plus
halvkällarvåningen och erbjuder en hög nivå av komfort. Den har en total yta på 700
m² och en tomt på 4800 m², omgiven av naturen som kännetecknar Montealina.

Vi kommer åt huset genom en grind från en lugn gata, där trädgården välkomnar oss.
En vild och uppfriskande trädgård som också rymmer poolen. Olika rabatter guidar
oss till huvudentrén under en trevlig veranda.

När vi passerat tröskeln befinner vi oss i hallen, krönta av trappan som leder till
övervåningen. Detta är ett stort utrymme på grund av dess dimensioner och den
dubbla höjden som skapas av den öppna trappan. Till vänster går vi in i stora salen,
uppdelad i flera rum. Vi kommer att korsa vardagsrummet för att nå det mysiga
dubbelhöjda hörnet konfigurerat som en amfiteater framför den öppna spisen. Denna
del av rummet är generöst upplyst av det helväggiga burspråket som förbinder
rummet med den stora verandan och i sin tur den främre trädgården. I motsatta
änden av rummet ligger matsalen med plats för minst åtta personer och med tillgång
till utematsalen, belägen på husets nordvästra sida.

När vi korsar matsalen kommer vi fram till köket, ett avskilt och bekvämt utrymme
med tillgång till skafferiet och bredvid servicedelen. Servicedelen består av sovrum,
badrum och tvättstuga. En korridor som omger serviceområdet ger tillgång till
trappan ner till halvkällarplanet, en vänlig toalett och i motsatt ände ansluter den till
hallen.

Framför huvuddörren finns tillgång till den bakre trädgården och lekplatsen och till
höger, tillgång till nattområdet på bottenvåningen. Denna flygel gläder oss med två
bekväma sovrum, vart och ett med sin inbyggda garderob och ett delat område
mellan de två som inkluderar ett rymligt vardagsrum och ett komplett badrum.

Vi kommer tillbaka till entrén, där vi till höger kommer fram till ett annat vardagsrum,
mer familjärt och avskilt, men också utrustat med öppen spis och gott om naturligt
ljus.

lucasfox.se/go/poz39219

Trädgård, Swimming pool, Tennisbana,
Gym, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Walk-in closet , Utsikt,
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, Bibliotek
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När vi går uppför huvudtrappan kommer vi till den exklusiva rastplatsen, som ligger
på husets översta våning. Det stora sovrummet ligger här, med mer än 50 m² fördelat
på ett omklädningsrum, ett sovrum med inbyggda garderober och ett stort badrum
med dubbla skålar med dusch och hydromassagebadkar.

I våningens motsatta flygel finns ytterligare tre dubbelrum som delar badrum med
badkar och dubbelt handfat. Denna flygel är nästan helt fristående med egen
ingångsdörr från hallen på övervåningen.

Halvkällargolvet gläder oss med stora förvaringsutrymmen, källare, lokaler och ett
idealiskt garage för fyra stora bilar som idag har en konfiguration som utnyttjar en
del för ett bekvämt gym.

Exteriören, tillgänglig från nästan alla hörn av huset, erbjuder den tidigare nämnda
trädgården, med en sidokorridor i form av en tunnel mellan växtligheten och en
mycket varierad bakträdgård. Bredvid huset på en första höjd finns ett utrymme
inrett för underhållning för de små med olika faciliteter som gungor, rutschkanor och
till och med en zipline. Vi hittar även en praktisk hemmaträdgård. Högre upp, på
gränsen till den intilliggande tomten, ligger tennisbanan i standardstorlek, även
utrustad med fotbollsmål och basketkorgar.

Vad gäller kvaliteter bör noteras att den har dubbla snickerier i hela huset, myggnät
på alla fönster, trägolv, naturgasvärme och dricksvattentank för nödsituationer.

Kort sagt, det är ett hus som erbjuder stor praktiskhet med en planlösning i två
våningar och gott om utomhusyta, på gränsen till en halv hektar, för att njuta av den
naturliga miljön. Integriteten är också oslagbar. Allt detta i en exklusiv miljö av lugn
och natur ett steg från Madrid.

Huset kan lätt besökas. Kontakta Lucas Fox idag via telefon eller mail för att ordna en
visning. Vi arbetar 7 dagar i veckan för att kunna anpassa oss efter våra kunders
behov.

Dessutom kan du även besöka oss på vår Lucas Fox-lounge som vi precis har invigt på
Avenida de Europa, 38 i Pozuelo för en kopp kaffe så att vi kan analysera dina krav
mer i detalj och på så sätt hjälpa dig att hitta ditt perfekta hem eller investering.
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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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