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REF. RZS32379

1 560 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Las Rozas, Madrid
Spanien »  Madrid »  Las Rozas »  28290

6
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8
Badrum  

701m²
Planlösning  

2.675m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Fantastisk villa i perfekt skick på 701 m² byggd med 6
sovrum på den högsta tomten i området med 1 675 m² till
salu i Las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas är glada att presentera denna fantastiska 701 m² villa på en 2 675
m² stor tomt med en underbar trädgård och en spektakulär pool. Den spektakulära
villan byggdes på den högsta tomten i Las Rozas, vilket gör att vi kan njuta av en
spektakulär utsikt. Det ligger också bredvid New Madrid Golf Club, i en av de bästa
urbaniseringarna i Las Rozas, mindre än 30 minuter från Madrid.

Denna villa har designats med rymliga rum med komfort i åtanke och med 2,8 meter
högt i tak, vilket gör att du kan njuta av mycket vacker utsikt från alla vinklar.
Dessutom har den byggts med de bästa materialen, såsom skiffer och stenplattor
placerade för hand en efter en. Huset utmärker sig för sin lyxiga finish och
modernistisk design, för sin underbara trädgård, sina spektakulära vyer, sin egen
pool, sitt ljus och sin utmärkta planlösning.

Huset är fördelat på 4 våningar. På bottenvåningen finner vi en stor hall med flera
inbyggda garderober som leder till ett stort kontor med utsikt över trädgården. På
denna våning har vi även ett sovrum med eget badrum med dusch och badkar.
Därefter finns en välkomsttoalett, det stora vardagsrum-matsalen på 80 m² med tre
rum med öppen spis och tillgång till verandan och trädgården samt ett stort kök med
kontorsdel. I köket har vi tillgång till ett stort grovkök med eget badrum. Utöver detta
har den en tvättstuga och klädstreck med tillgång till trädgårdens baksida.

Via en spektakulär massiv boktrappa når vi första våningen där vi hittar det stora 39
m² stora sovrummet som har eget omklädningsrum och en stor terrass med
spektakulär utsikt. Längre fram finns ytterligare ett stort sovrum med ett badrum
som servar. Slutligen finns det ett privat utrymme med två symmetriska sovrum som
delar ett badrum mellan sig. Detta golv har gott om ljus.

Loftytan är mycket stor, med möjlighet att skapa flera sovrum. Vi har också ett
badrum och en underbar solterrass från vilken vi kan njuta av den spektakulära
utsikten över huset.

lucasfox.se/go/rzs32379

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Portvakt, Gym,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Solpaneler,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Grillplats,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system, Djur vänligt,
Chill out plats, Centraldammsugare,
Bibliotek, Balkong
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På nedre våningen hittar vi ett rymligt vardagsrum med öppen spis, en gymavdelning
och ett badrum. Detta område har alltid en temperatur på 21 ºC, vilket är idealiskt för
en vingård. Vi har även det underbara garaget med plats för tre bilar, ett förråd och
maskinrummet.

Den stora trädgården består av en underbar veranda, en stor gräsmatta, en lekplats,
ett avslappningsområde, en stor pool och ett trädgårdsområde.

Detta utmärkta hus har larmsystem, hemautomation, golvvärme med olja,
luftkonditionering och inbyggda garderober. Det erbjuder fantastiska utrymmen både
inomhus och utomhus för att njuta av utomhus. Utanför erbjuder det ett
avkopplingsområde, pool, trädgårdsområde, en stor terrass på första våningen och
en solterrass på översta våningen. På nedre plan finns ett garage för tre bilar med
gott om förvaringsutrymme. Likaså har alla fönster i huset glas och elektriska
säkerhetsluckor, en anti-kalkmaskin som filtrerar allt vatten i huset, solpaneler och
otroliga vyer.

Sammanfattningsvis är det ett exceptionellt hus för kräsna familjer som vill ha en
utmärkt livskvalitet och behålla sin integritet i en av de säkraste utvecklingarna med
24-timmars säkerhet och kontroll över in- och utfarter, mycket nära Madrids centrum
, omgiven av naturliga grönområden och 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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