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Spanien »  Madrid »  Las Rozas »  28290
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ÖVERBLICK

Fristående villa med 9 sovrum och 10 badrum, perfekt för
en eller två familjer, med trädgård, pool, gym,
gästlägenhet och garage för 4 bilar till salu i Las Rozas
golfklubb.

Detta fantastiska trevåningshus ligger i Las Rozas Golf-utvecklingen i ett centralt läge
på en av de högsta punkterna, vilket gör att du kan njuta av ovannämnda utsikt över
Real Club de Golf de Las Rozas och bergen.

Det lyxiga komplexet ligger ett stenkast från bergen och med utmärkta tillfartsvägar
till Madrid. De senaste åren har det renoverats med permanentboende som har
funnit här en hög livskvalitet i en naturlig och mycket vänlig miljö.

När vi går in på tomten kan vi uppskatta markens sluttning. Huset är fördelat på två
huvudvåningar, plus nedre bottenvåningen, också på marknivå, tack vare markens
lutning.

Trädgården, mycket välskött och vetter mot söder, har en central pool och en stig
eller gå runt den, perfekt för att ta emot gäster.

När vi kommer in i huset hittar vi en hall med en trappa som sedan leder oss till
övervåningen. Från hallen och till vänster kommer vi att ha storrummet och sedan en
täckt veranda som kan fungera som en förlängning av rummet eller en spelplats. Den
angränsande matsalen leder till köksdelen, alla med tillgång till utsidan och mycket
bra utsikt. Återigen i hallen och till höger kommer vi att ha en välkomsttoalett och en
flygel med tre sovrum, alla med eget badrum. En av dem skulle kunna användas som
master bedroom. Servicedelen består av en köksdel med utgång till utsidan och ett
servicerum med tillhörande badrum.

Via en bred trappa får vi tillgång till övervåningen som har ytterligare ett rum av
liknande mått som det på bottenvåningen och ett generöst kontor.

Efter vardagsrummet finns två sovrum med privata badrum, och på motsatta sidan av
vardagsrummet, i den andra flygeln, finns ytterligare ett mycket stort sovrum med två
badrum, ett omklädningsrum och en egen privat lounge.

lucasfox.se/go/rzs35571

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Gym, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering, ,
Tjänsteentré, Solpaneler, Säkerhet,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Förråd,
Chill out plats, Bibliotek
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Den sekundära trappan tar oss till nedre bottenvåningen som, som vi nämnde, har
fönster och utgångar vid foten av tomten. På denna våning har vi ett täckt garage för
två bilar (utanför finns ett täckt garage för ytterligare två bilar). Den kompletteras
med ett stort skafferi, en tvättstuga, ett förråd för verktyg och pannor, ett stort
gymutrymme och en fristående lägenhet med ett vardagsrum, ett litet kök, ett
sovrum och ett badrum.

Huset har exteriör- och interiörlarm, luftkonditioneringsutrustning, värme med
radiatorer i ett område och i ett annat med golvvärme som drivs av solpaneler och
diesel. Dessutom har den tvåglasfönster, marmorgolv och en traditionell och gedigen
konstruktion som kompletterar ett extraordinärt hus.
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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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