
SÅLD

REF. RZS35317

642 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Torrelodones, Madrid
Spanien »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Sovrum  

4
Badrum  

270m²
Planlösning  

530m²
Totalyta

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.se Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Ljust fristående hus på 270 m² byggt med traditionell
design på en tomt på 530 m² till salu i Las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas är glada att presentera detta mysiga och ljusa 270 m² stora
fristående hus med traditionell design på en 530 m² stor tomt i Las Rozas.

Detta bekväma trevåningshus ligger i det mest enastående området i Los Peñascales
med utsikt över bergen.

Huset erbjuder en hög livskvalitet och garanterar lugn och avskildhet för sina
invånare. Den är idealisk för en familj som vill njuta av rymliga rum, ljus, en solig
terrass och en spektakulär uteplats.

När vi kommer in i huset genom en automatisk dörr hittar vi en stor uteplats med
plats att ha en relaxavdelning och en pergola att använda som parkeringsplats för två
bilar. Därefter går vi in i huset till en mycket ljus hall. Fortsätter har vi köket med
mycket ljus, ett kontor och ett badrum med dusch. Därefter hittar vi ett stort
vardagsrum-matsal med en vacker öppen spis och en mysig läsplats. Härifrån har du
tillgång till en terrass med utsikt över Monte del Pardo och Cuenca Alta del
Manzanares. Det låter oss också njuta och se saltpoolen utanför med utsikt över
trädgården och grillplatsen.

På övervåningen finns en hall. Sedan finns det stora sovrummet med eget badrum
med badkar, mycket rymligt och med gott om garderobsutrymme. Vi fortsätter att
hitta två andra sovrum som delar badrum med badkar.

Halvkällaren består av ett rymligt vardagsrum/matsal med öppen spis, ett separat
kök, ett skafferi, ett sovrum och ett separat badrum med dusch. På denna våning,
liksom resten av huset, är utsikten underbar och den har direkt tillgång till
trädgården och poolen.

Huset har stengods och marmorgolv, tvåglasfönster, eksnickeri, inbyggda garderober
och ett förråd samt luftkonditionering och värme med naturgasradiatorer. Det är ett
mycket bekvämt hus med två kök, två vardagsrum och två öppna spisar med mycket
dagsljus och privilegierad utsikt.

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

lucasfox.se/go/rzs35317

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm, Grillplats,
Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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Kontakta oss för att ordna ett besök. Du kan också besöka oss på vår Lucas Fox
Property Lounge, på Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas eller på vår Instagram på
@lucasfox.lasrozas.

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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