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ÖVERBLICK

Utmärkt bottenvåning med 2 sovrum med 27 m² trädgård
till salu i Las Rozas i en vacker urbanisering med pool

Lucas Fox Las Rozas är glada att kunna presentera denna underbara 127m²
bottenvåning med trädgård i Európolis, Las Rozas, mindre än 20 minuter från Madrid.

Detta vackra hus har två sovrum med inbyggda garderober, två badrum och ett
vackert vardagsrum med utgång till trädgården.

När vi kommer in i huset finner vi en fristående entréhall som fördelar rummen, leder
till vardagsrummet, ett badrum/toalett, samt köket med ett inglasat grovkök.

Tillgång till vardagsrummet är nattområdet, där vi har två stora sovrum och det
andra badrummet.

Genom terrassens klädstreck i köket når vi den 27m2 stora trädgården. Dessutom kan
vi även komma åt genom vardagsrummet och huvudrummet. Trädgården har utsikt
över urbaniseringen så att vi kan njuta av absolut lugn och samtidigt trygghet i vårt
privata grönområde.

Huset har renoverats och har luftkonditionering, ekparkett, slät färg, kapslingar med
termisk brytning, pansardörr, volymetrisk intrångsdetektion, översvämningskontroll i
kök och badrum, branddetektering i kök och konstruktion med första kvaliteter som
Porcelanosa, Roca , Climalit.

Urbaniseringen erbjuder också välskötta gemensamma utrymmen med 24-timmars
bevakning, en pool med ett infällbart lock, en paddeltennisbana, en lekplats för barn
och vackra trädgårdsområden.

Huset har två parkeringsplatser och ett förråd som ingår i försäljningspriset.

Sammanfattningsvis är det en utmärkt lägenhet i perfekt skick för familjer som vill bo
i en väl sammanhållen familjemiljö och mycket nära Madrids centrum, omgiven av
naturliga grönområden.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/rzs34337

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Inomhuspool, Portvakt, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv,
Gemensam terrass, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Djur vänligt,
Centraldammsugare
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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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