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Spanien »  Madrid »  Ciudalcampo »  28707
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6
Badrum  

975m²
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4.717m²
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ÖVERBLICK

Exceptionell villa på 975 m² med pool, gym, bastu,
japansk trädgård och magnifik utsikt i det högsta området
i Ciudalcampo.

Lucas Fox är glada att kunna presentera denna exklusiva avantgardistiska designvilla
med 5 sovrum med trädgård, pool, gym, bastu, massagerum, japansk botanisk
trädgård, stora terrasser, äng och fantastisk utsikt över bergen.

Denna magnifika trevåningsvilla ligger i den prestigefyllda privata Ciudalcampo-
utvecklingen, belägen i det högsta området, bara 35 minuter från Madrid och med
fantastisk utsikt.

Ciudalcampo-utvecklingen har ett exceptionellt läge i Cuenca Alta del Manzanares
Regional Park. Det anses vara ett av de bästa privata samhällena i Madrid, med 24-
timmars säkerhet och in- och utpasseringskontroll.

Detta lyxiga hem på 975 m² på en 4 717 m² stor tomt erbjuder en framstående
livskvalitet och garanterar lugn, avskildhet och säkerhet för sina invånare. Huset är
perfekt för en familj som gillar att njuta av mycket rymliga, bekväma, ljusa rum tack
vare sina fönster i alla sina rum och stora soliga terrasser att dra nytta av året runt.

När vi kommer in i huset finner vi hallen som ger oss tillgång till det stora
vardagsrummet som är vackert avdelat av en enastående dubbelsidig elektrisk spis.
Vi kommer sedan in i ett fantastiskt modernt kök med en ö och underbart naturligt
ljus. Vi har fortsättningsvis ett sovrum med eget badrum, en tvättstuga och tillgång
till det stängda garaget för flera bilar. Återvänder till hallen till vänster har vi en stor
toalett och ett viktigt kontor som ansluter till vardagsrummet och med tillgång till en
stor terrass som gränsar till hela sidan av huset integrerad med vardagsrummet,
matsalen och köket.

När vi går uppför trappan på första våningen hittar vi till vänster mastersviten med
otrolig utsikt i tre väderstreck, en terrass för exklusiv användning av detta rum, ett
imponerande omklädningsrum, ett enastående badrum med en inglasad dusch och
en stort dubbelbadkar placerat för att också njuta av vacker utsikt. I motsatt riktning
kommer vi åt två rymliga rum med varsitt omklädningsrum och badrum en suite,
förutom ett härligt biorum. På denna våning hittar vi även en vinter uteplats som gör
att rummet blir ljusare.

lucasfox.se/go/rzs35964

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Tjänsteentré, Säkerhet,
Luftkonditionering, Larm, Hemmabio,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats
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På nedre plan hittar vi ett stort öppet rum där det finns bibliotek, gym,
yogaavdelning, ackompanjerat av badrum, torrbastu och relaxrum för massage.
Därifrån kan du gå ut till den spektakulära poolen och njuta av alla de naturliga
omgivningarna som den erbjuder med sina trädgårdar och fruktträd.

Huset är utrustat med en hiss som går till dess tre våningar, central
luftkonditionering, uppvärmning med en ny panna, solpaneler och tvåglasfönster och
ett larm för att garantera din maximala komfort och säkerhet.

Höjdpunkterna, exceptionella faciliteter och tjänster inom själva utvecklingen: SEK
International School, RACE Sports Club med golf, padel, tennis, pool, gym, ridning och
fotboll.

Kontakta oss för att ordna ett besök. Du kan också hitta oss i vår Lucas Fox Property
Lounge, på Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, eller på Instagram @lucasfox.lasrozas
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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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