
SÅLD

REF. RZS31807

990 000 € Hus/Villa - Såld
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Torrelodones, Madrid
Spanien »  Madrid »  Torrelodones »  28250

4
Sovrum  

3
Badrum  

450m²
Planlösning  

1.500m²
Totalyta

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.se Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Exceptionell nybyggd modernistisk lyxvilla på 450 m² på
en 1 500 m² stor tomt med en vacker trädgård, pool,
avkopplingsområde och utsikt över bergen till salu i
Torrelodones, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas har glädjen att presentera denna fantastiska nybyggda villa på
450 m², med fyra sovrum, en underbar trädgård och en spektakulär pool med utsikt
över bergen i ett av de mest exklusiva områdena i Torrelodones, mindre än 30
minuter från Madrid.

Det ligger 8 minuter från köpcentret Espacio Torrelodones, kasinot Gran Madrid
Torredolones och universitetssjukhuset HM Torredolones. Det erbjuder omedelbar
tillgång till motorväg A-6, samt stationen Renfe de Cercanías, bara 4 minuter bort.

Denna nybyggda villa byggdes med tanke på vikten av att naturligt ljus kommer in i
alla dess miljöer, så att du kan njuta av fantastiskt ljus och trevlig utsikt från var som
helst i huset.

Av huset kan vi lyfta fram dess lyxiga finish, dess modernistiska design, dess
underbara trädgård och terrasser och dess privata pool. Dessutom erbjuder det en
utmärkt utveckling över 2 våningar.

På bottenvåningen hittar vi en välkomsttoalett, ett utrymme för att skapa ett stort
kök och ett stort vardagsrum, med direkt tillgång till den spektakulära verandan och
trädgården. Vi hittar även tre sovrum och ett stort badrum.

På andra våningen finns det stora sovrummet med sitt rymliga badrum, sitt
omklädningsrum och en spektakulär solterrass. Detta otroliga hus erbjuder också
möjligheten att utöka konstruktionen på denna våning med ytterligare två sovrum
och ett badrum.

Den vackra trädgården består av en underbar veranda, ett avkopplingsområde och en
modern pool. Separat från huset finner vi gott om plats för tvätt, strykning och
förvaringsutrymmen.

lucasfox.se/go/rzs31807

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering, ,
Uppvärmning, Nybyggd, Larm,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Domotiskt system, Djur vänligt,
Chill out plats, Balkong
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Huset har breda trappor och stora fönsterpartier som visar rymd i miljön. Den har
också ett aerotermiskt luftkonditioneringssystem, larm, förinstallation av
hemautomation, uppvärmning, luftkonditionering, inbyggda garderober, parkering
och stora inomhus- och utomhusutrymmen för att njuta av utomhus.

Sammanfattningsvis är det ett idealiskt hus för krävande familjer som vill ha en
utmärkt livskvalitet mycket nära Madrids centrum, omgivet av naturliga grönområden
och underbar utsikt.

Kontakta oss för att ordna en visning. Du kan också besöka oss på vår Lucas Fox
Property Lounge, Las Rozas, på Camilo José Cela 8, så att vi kan analysera dina krav
mer i detalj.
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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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