
SÅLD

REF. RZS32089

690 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum med 1,000m² Trädgård till salu i Torrelodones, Madrid
Spanien »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Sovrum  

5
Badrum  

463m²
Planlösning  

1.454m²
Totalyta  

1.000m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Exceptionell klassisk villa på 463 m² att renovera på en 1
454 m² stor tomt med en vacker trädgård, pool och 2
stora terrasser med oslagbar utsikt över bergen till salu i
Torrelodones, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas är glada att presentera denna fantastiska villa på 463 m² att
renovera, med 6 sovrum, en underbar trädgård och en spektakulär pool med underbar
utsikt över bergen i ett av de mest exklusiva områdena i Torrelodones, Colonia-
området mindre än 30 minuter från Madrid.

Det ligger 4 minuter från stationen Cercanías Renfe och busshållplatsen. Det erbjuder
också omedelbar tillgång till motorväg A-6 och ligger 5 minuters bilresa från
köpcentret Espacio Torrelodones, kasinot Gran Madrid Torredolones och
universitetssjukhuset HM Torredolones.

Denna villa byggdes med tanke på vikten av att komma in med naturligt ljus i alla
dess rum, så att du kan njuta av stor ljusstyrka och spektakulär utsikt. Naturligt ljus
kommer in i köket och en av dess stora terrasser i österläge, medan huvudentrén och
en annan av dess terrasser också på första våningen och i västerläge får naturligt ljus
på eftermiddagen. Den har en klassisk design med den typiska lokala charmen, samt
en underbar trädgård, terrasser och en privat pool. Den senaste renoveringen
genomfördes år 2000.

Villan är fördelad på två våningar. På bottenvåningen hittar vi en stor hall med en
öppen spis i vit marmor, en gästtoalett, ett utrymme för att skapa ett stort 35 m² kök
och ett stort 60 m² vardagsrum/matsal med en grön öppen spis i marmor, med direkt
tillgång till spektakulär stängd terrass med en metallstruktur i växthusstil med utsikt
över trädgården. Vi hittar även ett extra rum med olika användningsmöjligheter.

På första våningen finns det 4 sovrum, inklusive det största med sitt rymliga privata
badrum med hydromassagebadkar och dusch, sitt omklädningsrum och sina stora
solterrasser.

På andra våningen finns ett servicerum med eget badrum med badkar och ett 100 m²
stort loft med 2 vardagsrum.

lucasfox.se/go/rzs32089

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Lekplats, Larm, Exteriör,
Djur vänligt, Balkong
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Huset är omgivet av hundraårsjubileumsträdgården med tallar med automatisk
bevattning. Utanför finns dessutom ett område för att ha en trädgård och en stor pool
på 10 X 5 meter.

Huset har breda trappor och stora fönsterpartier som ökar känslan av rymd. Likaså
har huset ett gasoljeuppvärmningssystem och naturgasinstallationen inne i huset kan
kopplas in i renoveringsprojektet. Den har ett internt larm,
luftkonditioneringsenheter, inbyggda garderober, vita inredningssnickerier och
parkettgolv i huvudrummen och lera i köksdelen. På samma sätt har den en 82 m²
stor parkeringsplats för 4 bilar, gott om utrymmen inomhus och utomhus, och
fönsterstänger i smidesjärn.

Sammanfattningsvis är det ett idealiskt hus för familjer som vill ha en utmärkt
livskvalitet mitt i naturen, men väldigt nära Madrids centrum, omgivet av naturliga
grönområden och med underbar utsikt.

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.
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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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