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3 000 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Las Rozas, Madrid
Spanien »  Madrid »  Las Rozas »  28290
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6
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1.348m²
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ÖVERBLICK

Extraordinärt fristående hus på 1 348 m² med modern
design med material av högsta kvalitet på en tomt på 3
864 m² till salu i Las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas är glada över att presentera detta exklusiva och extraordinära 1
348 m² villa med modern design på en 3 864 m² stor tomt i Las Rozas.

Detta imponerande trevåningshus ligger i det mest framstående området i Los
Peñascales med idyllisk och 180-graders panoramautsikt över bergen.

Det lyxiga hemmet erbjuder en hög livskvalitet och garanterar lugn och avskildhet för
sina invånare på grund av sin exklusiva miljö. Den är idealisk för en familj som vill
njuta av rymliga rum, ljusa, soliga terrasser och en spektakulär uteplats.

När du kommer in kan du se en rymlig hall med ett mycket ljust katedraltak. Från den
går vi till två underbara rum med en vacker gasspis och en mysig läsplats. Å andra
sidan kan vi se en inglasad inomhuspool med utsikt över trädgården som leder till
den rymliga huvudmatsalen. Vi går till det rymliga köket med matplats, som vetter
mot trädgården och infinitypoolen. Sedan hittar vi gästsovrummet med ett modernt
badrum och ett vackert omklädningsrum, samt det tillmötesgående badrummet som
är unikt i sin stil, designat med Feng Shui och Spa-atmosfär med högklassiga
sanitetsartiklar.

På övervåningen finns det stora sovrummet, mycket rymligt med ett stort
omklädningsrum, ett privat badrum med ett spektakulärt badkar i begränsad upplaga
av märket Gunni & Trentino och även två sovrum som delar ett stort och funktionellt
badrum.

Halvkällarvåningen består av ett stort och öppet utrymme, som har gym, kök, biorum
och badrum. På denna våning, liksom resten av huset, är utsikten underbar med stora
fönster på över 3 meter höga och dubbla glasskikt på fönstren.

Huset är omgivet av en stor trädgård med automatisk bevattning och belysning, som
nås från vardagsrummen och köket, där utomhuspoolen och mötesområdet med
bekväma soffor inbjuder dig att sitta på bordet eller helt enkelt en varm plats att
koppla av.

lucasfox.se/go/rzs34750

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Inomhuspool, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, , Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Hemmabio, Exteriör,
Domotiskt system, Chill out plats, Bibliotek

REF. RZS34750

3 000 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Las Rozas, Madrid
Spanien »  Madrid »  Las Rozas »  28290

5
Sovrum  

6
Badrum  

1.348m²
Planlösning  

3.864m²
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.se/go/rzs34750
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


Detta vackra fristående hus byggdes med tanke på vikten av att komma in med
naturligt ljus i alla dess rum, så att du kan njuta av fantastiskt ljus och trevlig utsikt
från vilken plats som helst i huset. Huset har aerotermisk energi och har även
naturgas, alla persienner och ljus styrs av en automatiserad panel.

Sammanfattningsvis är det ett unikt hus, med oslagbar utsikt över bergen som
erbjuder en utmärkt livskvalitet, mycket nära Madrids centrum, omgivet av
grönområden och magnifik utsikt.

Kontakta oss för att boka ett besök.
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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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