
REF. POZ40046

1 550 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 4 Sovrum med 1,300m² Trädgård till salu i Boadilla Monte
Spanien »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

4
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5
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397m²
Planlösning  

1.500m²
Totalyta  

1.300m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Vacker renoverad villa med hög kvalitet till salu i Pino
Centinela, Boadilla, med säkerhet och passerkontroll.

Lucas Fox är stolta över att presentera denna vackra villa helt rehabiliterad och
renoverad med de senaste materialen och tekniken. Villan ligger i Pino Centinela, en
urbanisering med en stängd omkrets och passerkontroll i Boadilla del Monte.

Detta vackra hus uppfyller alla förväntningar på ett lyxigt boende i ett av
huvudstadens bästa bostadsområden. Med en magnifik konstruktion och ädla
material är detta hus i ett oklanderligt skick. Det erbjuder underbara utrymmen, både
exteriört och interiört, med rikligt med naturligt ljus, tack vare sin strategiska
orientering och sina stora fönster i alla rum.

När vi kommer in genom huvudentrén korsar vi en mysig välkomnande veranda som
leder oss in i huset. Väl inne välkomnar hallen oss och leder oss, på höger sida, till ett
vackert stort vardagsrum-matsal med direkt tillgång till trädgården. Därefter finns ett
magnifikt kök med en mycket praktisk halvöppen typdesign, med dubbel anslutning
till hallen och matsalen. Arbetsområdet är självständigt, medan öområdet är
integrerat i vardagsrummet, perfekt för möten med vänner. Detta kök har Mieles
vitvaror av mycket hög kvalitet, en industrikåpa, designmöbler och en öppen terrass
med pergola, perfekt för frukost på sommardagar.

Den vänstra flygeln på denna våning har använts exklusivt för nattområdet med två
stora dubbelrum med eget badrum, ett omklädningsrum och fullt utrustade
garderober. Det är perfekt om du vill ha huvudrummen på samma våning.

När vi går ner för trappan i hallen når vi bottenvåningen, som ligger ovan marknivå
och ger en behaglig känsla av komfort och värme. Här hittar vi ett stort mångsidigt
rum med en integrerad köksdel, perfekt för möten med vänner eller evenemang.
Dessutom finns ett stort sovrum med ett stort badrum, en tvättstuga och ett fjärde
sovrum eller kontor, med klädkammare och eget badrum.

Något att utesluta i denna moderna villa är utan tvekan dess konsoliderade och
välskötta trädgård, där du kan njuta av naturen i fullständigt lugn, borta från vägens
brus. Denna trädgård består av flera hörn för fritid och familjevila, som kan avnjutas
när som helst på året. Bland dem hittar vi en underbar inbyggd pool med mörkt kakel,
vilket garanterar perfekt vattenkonditionering. Slutligen finns det ett solarium, en
sommarmatplats, perfekt för grillning, och en relaxavdelning med en pergola.

lucasfox.se/go/poz40046

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Portvakt,
Gym, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, , , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Renoverad, Öppen spis,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Chill out plats, Centraldammsugare,
Balkong
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Huset har luftkonditionering med ett toppmodernt aerotermiskt system utrustat med
golvvärme och kyla. Utan tvekan ett hus att flytta in i och njuta av dess magnifika
design och bekvämligheter.

I Pino Centinela kan vi hitta närliggande shoppingområden som Avenida Infante Don
Luis, bara några minuter bort, samt utbildningscentra St. Michael's School och Mirabal
School, bland andra erbjudanden. Det ligger nära Majadahonda, med utmärkta
vägkommunikationer (M-500, M-501), kollektivtrafik (buss, Cercanías och Metro
Ligero), bra sociala och hälsofaciliteter (Puerta de Hierro sjukhus eller Montepríncipe
sjukhus) och köpcentra, som t.ex. som Gran Plaza 2 eller Equinox Center.

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 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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