
REF. POZ39592

2 380 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 8 Sovrum till salu i Boadilla Monte, Madrid
Spanien »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

8
Sovrum  

7
Badrum  

1.050m²
Planlösning  

5.888m²
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

Fantastisk villa på 1 050 m² med 8 sovrum på en privat
och fridfull tomt på 5 888 m² i det prestigefyllda
Monteprincipe med 24-timmars bevakning och en social
klubb.

Lucas Fox är stolta över att presentera denna vackra 1 050 m² villa belägen i en av de
mest prestigefyllda utvecklingarna i Madrid, Monteprincipe drar nytta av fantastiska
stora grönområden, Monteprincipe Social Club, och från närheten till HM
Monteprincipe Hospital.

Denna charmiga villa ligger på en 5 800 m² stor tomt, höjdpunkten där den ligger
erbjuder avskildhet och fantastisk utsikt över La Sierra.

Så fort vi går genom entrén kan vi se den vackra stenuppfarten dekorerad med vackra
växter och omgiven av grönt som leder till den pampiga entréhallen, när vi går i rätt
riktning mot entréhallen möter vi ett vackert bibliotek i en rymlig lobby med ett
fantastiskt panoramafönster som släpper in allt ljus, detta utrymme flödar in i det
stora vardagsrummet som med sina höga tak och eleganta pallgolv gör det perfekta
utrymmet för familjeevenemang och sociala evenemang, det ansluter till verandan
och trädgården genom en uppsättning dörrar från golv till tak. Till höger om
vardagsrummet hittar vi den informella matsalen som också har tillgång till
trädgården, det perfekta utrymmet för söndagens Familjelunch, även till höger om
huset hittar vi master bedroom med stora och ljusa fönster, rymlig klädkammare och
eget badrum.

I husets vänstra flygel har vi den formella matsalen, dekorerad med en majestätisk
ljuskrona, denna matsal har ett cateringkök och tillgång till huvudköket som är fullt
utrustat och leder till tvättstugan och de två servicen. sovrum. I denna flygel hittar vi
även en vacker gästtoalett med marmor och guldfinish och när vi går genom
korridoren hittar vi ett rymligt dubbelrum med eget badrum, också inrett i vacker
marmor, sedan hittar vi ett mottagningsrum perfekt för att studera utrymme eller TV,
denna mottagning leder till två dubbelrum vardera med eget badrum, och den har
tillgång till trädgården.

I källaren har vi en spaavdelning med inomhusjacuzzi och bastu, när vi går genom
hallen hittar vi ett gym och ett mediarum. Vi kan också hitta på nedre marken två
stora förråd och en källare.

lucasfox.se/go/poz39592

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Spa, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn, Bibliotek
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Den vackraste delen av denna fastighet är utan tvekan den enorma trädgården med
utsikt över La Sierra detta är ett otroligt lugnt och privat utrymme, när vi går ner för
stentrappan hittar vi poolen och en veranda som är utrustad med en bar och en grill
med plats för matbord för att njuta av sommardagarna utomhus. Poolutrymmet har
även två badrum och ett omklädningsrum med bastu.

Fastigheten har även garage för fyra bilar. Denna fastighet är verkligen charmig, och
den ligger precis intill ett skyddat grönområde, så avskildhet är garanterad.

För att ordna en visning, kontakta Lucas Fox idag via telefon eller e-post. Vi arbetar 7
dagar i veckan för att kunna anpassa oss efter våra kunders behov.
Dessutom kan du också besöka oss i vår Lucas Fox-lounge på Avenida de Europa, 38, i
Pozuelo för att ta en kaffe och diskutera dina krav mer i detalj så att vi kan hjälpa dig
att hitta ditt perfekta hem eller din 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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