
REDUCERAT PRIS

REF. RZS35374

2 350 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 10 Sovrum till salu i Escorial, Madrid
Spanien »  Madrid »  El Escorial »  28211

10
Sovrum  

7
Badrum  

3.929m²
Planlösning  

270.000m²
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

Exceptionellt hem på en 27 hektar stor egendom med
pool och fantastisk utsikt över Madrid till salu i El
Escorial.

Lucas Fox Las Rozas är glada över att presentera detta unika hem med tio sovrum,
med en spektakulär trädgård, pool, omklädningsrum, socialt område, promenadstråk
och otrolig utsikt över bergen, Madrids fyra torn och Escorial-klostret.

Detta fantastiska hus ligger på hög höjd, vilket tillåter sin privilegierade utsikt, och
ligger bara 19 minuter till fots från närmaste tågstation och 45 minuter med bil från
centrala Madrid. Dess idylliska omgivningar med sina vyer, sin växtlighet, sina träd,
sin natursten, sina berg gör gården till en speciell plats.

Detta exklusiva hus erbjuder många möjligheter, både för en första eller andra
bostad, såväl som för projektering av ett företag, eftersom det har stor flexibilitet i
användningen. Till exempel skulle några av dess rum kunna användas som
vandrarhem, medan rummen kan användas för bröllop, hotell, landsbygdsturism eller
för bland annat jaktstugor, samlare eller konstnärer.

Denna gård har en bebyggd yta på 1 683 m², med ett huvudhus på 800 m², ett annat
hus på 200 m², ytterligare tre parhus att reformera och två boskapshus att bygga om.

När vi kommer in i huset möts vi till höger av det stora vardagsrummet som leder till
den omfattande matsalen, båda med utgång till terrassen och den gröna trädgården.
Vi hittar även på denna våning ett kök, skafferi, toalett och ett sovrum.

På första våningen har vi sju sovrum och fyra badrum, flera av dem med utgång till en
terrass med underbar utsikt. På andra våningen erbjuds ytterligare tre sovrum.

I den främre delen av huset hittar vi ytterligare ett trädgårdsområde med stora
terrasser som låter dig njuta av trevliga stunder. På baksidan finns parkeringsplatsen
och området som ansluter till de andra husen. Vi hittar också en vacker pool med
badrum och omklädningsrum på ett underbart läge som gör att du kan uppskatta
utsikten över Madrid. Gården har också cirka 2 246 m² jordbrukslager i en stat för att
reformera och ge den den nytta som behövs.

Gården har rinnande vatten från fyra brunnar med möjlighet till tillgång till kanalen
som går genom porten till gården, med el och oljeeldning.

lucasfox.se/go/rzs35374

Trädgård, Swimming pool, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt, Lekrum,
Exteriör, Chill out plats, Balkong
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Kort sagt, det är ett hus som erbjuder flera möjligheter som ett privat hem eller att
utveckla vilken affärsmodell som helst.

Kontakta oss för att ordna ett besök.

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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