
SÅLD

REF. RZS34393

760 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Torrelodones, Madrid
Spanien »  Madrid »  Torrelodones »  28250

7
Sovrum  

7
Badrum  

510m²
Planlösning  

750m²
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
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exklusivt fristående hus med 510m2 och en 750m2 tomt,
med mycket ljus och ett garage för 2 bilar i ett
bostadsområde i Torrelodones, 200 meter från
stadskärnan.

Fristående villa i mycket gott skick byggd 1997 och renoverad 2007. Den ligger i
området Los Ángeles-Jarandilla (Torrelodones), huset har en vacker 750m2 tomt med
trädgård och pool, husets yta är 510m2 byggd, fördelat på 2 våningar och en källare
med 7 sovrum och 7 badrum.

Detta hus har ett utmärkt läge, med bra kommunikationer med allmänna
kommunikationer, snabb tillgång till A6 några minuter bort. I hjärtat av centrum av
staden Torrelodones. Det är ett fantastiskt hem att njuta av lugnet utan att behöva ta
bilen från dag till dag.

Entréplanet har en veranda som ger tillgång till huset, vid entrén finner vi en stor hall,
ett vardagsrum-matsal med tillgång till trädgården, ett kök med en vacker ö i mitten,
en master bedroom svit, ett sovrum servicerum med komplett badrum, kontor,
välkomsttoalett, 50m2 gym, vilrum med jacuzzi och tillgång till trädgården, stort
garage för 2 fordon (som är kopplat till huset). Den har luftkonditionering i alla rum
på denna våning.

Den första våningen har fem sovrum och tre badrum, ett av dem med eget badrum.

Den har en källare som nås från huset, ytan är ca 100m2 med en stor källare, ett rum
för gör-det-själv och en toalett.

Uppvärmningen och varmvattnet i huset är naturgas.

Det ligger bara 5 minuter från centrum och mycket bra förbindelser med pendeltåg
och bussar, närmaste busshållplats ligger 3 minuters promenad bort, den har alla
bekvämligheter till hands, skolor, stormarknader, sportområden, fritidsområden och
mycket nära Torrelodones hälsocenter.

Sammanfattningsvis är det ett elegant och rymligt hus som erbjuder mycket ljus, i ett
bostadsområde och i ett tryggt och lugnt läge. Det är en privilegierad plats att bo
några minuter från Madrids centrum.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/rzs34393

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Förråd, Exteriör
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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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