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1 100 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Ciudalcampo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Ciudalcampo »  28707

6
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5
Badrum  

492m²
Planlösning  

2.750m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Fantastisk 492 m² villa i perfekt skick, på en 2 750 m² stor
tomt med 6 sovrum, ett stort 95 m² vardagsrum-matsal
och ett underbart kök, till salu i Ciudalcampo.

Lucas Fox Las Rozas har glädjen att presentera denna fantastiska villa på 492 m²
byggd på en 2 750 m² stor tomt med en underbar trädgård, en stor saltvattenpool, en
mycket trevlig veranda och en stor gräsmatta. Villan ligger i en av de mest exklusiva
urbaniseringarna på A1, Ciudalcampo, mindre än 30 minuter från Madrid.

Denna villa totalrenoverades för tolv år sedan och designades med mycket rymliga
utrymmen med många inbyggda garderober och två stora förvaringsytor. Utöver de
ovan nämnda funktionerna erbjuder fastigheten rikligt med ljus i alla rum, och en
underbar trädgård på en ganska platt tomt med fantastisk utsikt över Sierra de
Madrid, en stor pool. Huset är fördelat på två våningar, plus loftet, och har en utmärkt
planlösning.

På bottenvåningen finner vi en stor hall som leder till ett stort 95 m² stort
vardagsrum/matsal med två rum med öppen spis. Vardagsrummet ger tillgång till den
stora trädgården. Därefter kommer vi fram till en gästtoalett och ett stort kök med
kontorsdel och skafferi med tillgång till klädstreck och tvättstuga. Vi hittar även ett
mycket rymligt rum som kan användas som kontor eller spelrum, med inbyggda
garderober. På denna våning finns även ett servicerum med eget badrum.

På andra våningen hittar vi nattområdet med 3 stora sovrum, ett av dem med eget
badrum och alla med inbyggda garderober, plus ett komplett badrum för att betjäna
dem. Likaså erbjuder den ett master bedroom med eget badrum och med tillgång till
det underbara loftet.

Slutligen har vinden tre miljöer: vardagsrum, kontor och förråd.

Den vidsträckta trädgården består av en underbar veranda med en chill-out-yta och
grill, en stor gräsmatta, en stor saltkloreringspool, ett utrymme som kan förvandlas
till ett strykrum, en verkstad, ytterligare ett förråd och ett garage stängt för 3 bilar.

Detta spektakulära hus har ett larmsystem, naturgasuppvärmning, inbyggda
garderober och stora utrymmen både inne och ute för att njuta av utomhus.

Kort sagt är det ett familjehem för den som söker ett lugnt och bostadsområde,
omgivet av naturliga grönområden och underbara vyer.

lucasfox.se/go/rzs32076

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Portvakt, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Säkerhet,
Renoverad, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Chill out plats, Centraldammsugare,
Balkong
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Kontakta oss för att ordna en visning.

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

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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