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ÖVERBLICK

Sensationell och rymlig 4-rumslägenhet med garage för 2
bilar till salu i en oslagbar urbanisering av Monte del Pilar
i Majadahonda.

Lucas Fox presenterar exklusivt denna fantastiska 228 m² lyxlägenhet med 4 sovrum i
en av de bäst belägna urbaniseringarna i Monte del Pilar i Majadahonda och med fri
utsikt över bergen, med pooler, trädgårdsområden, tennis- och paddelbanor, gym och
vaktmästare.

Området Monte del Pilar erbjuder oss många fritids- och restaurangalternativ,
stormarknader, stora köpcentrum och hela Monte del Pilars natur, perfekt för
promenader och sporter. Bara 20 minuter från Madrid och 5 minuters promenad från
träningsplatsen Club Atlético de Madrid.

Urbaniseringen byggdes 2004. Lägenheten sticker ut för sin design med ett stort, ljust
vardagsrum-matsal och ett rymligt master bedroom som är lika ljust. Den har två
bekväma parkeringsplatser och ett stort förråd.

När vi kommer in i lägenheten leder hallen oss först till vänster där vi kommer till det
rymliga vardagsrummet med utgång till den vackra terrassen med utsikt mot
nordväst, till alla bergen. Från hallen kommer vi även in i fördelningshallen med en
betjäningstoalett. Därefter hittar vi ett rymligt kök med ett kontor med mycket ljus
och ett stort skafferi och tvättstuga med ventilation till utsidan.

Sedan hittar vi tre sovrum, två av dem med separat badrum och master bedroom med
ett komplett badrum, omklädningsrum och en mysig och rymlig läsplats. Det finns ett
sovrum nu införlivat i vardagsrummet som enkelt kan göras om till det fjärde
sovrummet.

Lägenheten har mycket bra finish, med larm, luftkonditionering och individuell
uppvärmning.

Denna urbanisering med conciergeservice och privat säkerhet är en av de mest
kompletta i Monte del Pilar-området och erbjuder oss en utomhuspool för vuxna och
en annan för barn, en inomhuspool, tennisbana, paddeltennisbana, gym och ett
idealiskt multifunktionsrum att anordna barnfödelsedagar, samt en välskött lekplats i
trädgårdarna utomhus.

lucasfox.se/go/rzs36684

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Inomhuspool, Tennisbana,
Portvakt, Gym, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Padel-bana, Naturligt ljus,
Walk-in closet , Uppvärmning, Säkerhet,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Inbyggda garderober, Förråd,
Exteriör
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Denna vackra lägenhet är idealisk för familjer som vill ha stora ljusa utrymmen, med
möjlighet till fem sovrum, terrasser för att njuta av den otroliga utsikten och med
snabb tillgång till vägar i ett exklusivt område av Majadahonda.

Kontakta oss för att boka 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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