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REF. RZS35653

680 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Torrelodones, Madrid
Spanien »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Sovrum  

3
Badrum  

280m²
Planlösning

+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

Parhus hörnhus med 5 sovrum med pool och privat
garage till salu i Los Robles, Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas är glada att kunna presentera detta unika hem med ett utmärkt
läge och oöverträffad utsikt över bergen och Madrid.

Detta fantastiska hus har en traditionell designkonstruktion. Vid tidpunkten för
designen var det tänkt som en funktionell bostad, mycket ljus på grund av ingången
av rikligt naturligt ljus, med stor amplitud och tvärventilation i hela huset. Det ligger
mycket nära Madrid, omgivet av grönområden och naturliga omgivningar, i ett
bostadsområde som erbjuder en hög livskvalitet och garanterar lugn för sina
invånare.

På bottenvåningen består den av en hall med gästtoalett och fönster, ett stort kök, ett
50 m² stort vardagsrum/matsal med öppen spis, stora fönster och en garderob.

På första våningen finns det 18 m² stora sovrummet med eget badrum och terrass.
Våningen kompletteras med tre andra stora 12 m² sovrum som delar badrum.

På halvkällarplanet finns ett stort universalrum med fönster, garage för två eller tre
bilar, en automatisk dörr, ett servicerum och ett skafferi.

Huset har vitlackerade dörrar, parkettgolv och naturgasradiatorer. Den har precis
målats i maj 2021 och alla fönster är lutande med Climalit-glas.

Huset ligger i ett samhälle med endast 16 hus, med en saltvattenpool.

Kort sagt, det är ett traditionellt hus, som erbjuder alla typer av tjänster och på ett
exklusivt, säkert och eftertraktat läge.

Kontakta oss för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/rzs35653

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm, Exteriör,
Balkong
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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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