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ÖVERBLICK

Spektakulär villa på 1006 m2 på en tomt på 11 395 m2
med en imponerande trädgård, pool, jacuzzi, solarium i
det bästa området i La Moraleja, Madrid

Lucas Fox är glad att kunna presentera denna spektakulära lyxvilla på 1 006 m² byggd
på en stor tomt på 11 395 m² med pooler, solarium och en otrolig park i ett av de bästa
områdena i La Moraleja.

Denna exklusiva villa designad praktiskt taget på en våning, har stora utrymmen,
mycket högt i tak, bra ljusinsläpp och byggdes med de bästa materialen. Huset sticker
ut för sitt imponerande utseende, storleken på sin tomt, sina fontäner, sin underbara
park, sina spektakulära grönområden, sin stora källare och sin pool som gör denna
underbara villa trevlig.

På bottenvåningen finner vi en viktig hall som ger tillgång till ett stort rum med öppen
spis med tillgång till en veranda. Detta rum ansluter till en mysig inglasad
vintermatsal med fantastisk utsikt över trädgården. På andra sidan hallen, ett
artighetsbadrum, som ger tillgång till vardagsrummet och den stora matsalen, med
tillgång till en vacker veranda.

I fortsättningen har vi ett bibliotekskontor med badrum och sovrum med eget
badrum och två av dem med vardagsrum. I samma område har vi ett stort kök-matsal
med ett fullt utrustat kontor. Den har ett sovrum och badrum för service, tvättstuga
och ger fristående tillgång till en lägenhet för personal eller gäster med vardagsrum,
kök, sovrum och badrum.

På andra sidan receptionen inför vardagsrummet hittar vi mastersviten i dubbel höjd
med öppen spis och stort badrum med dusch och badkar, ett rymligt och komplett
klädkammare med tillgång till gym och en egen uppvärmd Jacuzzi.

Huset har även på övervåningen ett fritidsrum med bar och TV/bio för att njuta av
roliga stunder och i källaren hittar vi ett stort förråd.

Separat från huset hittar vi också ett stort spelrum med en bekväm soffgrupp.

Vingården, hur kunde det vara annorlunda, ligger under jord, den ligger i trädgården,
den är rymlig och inbjuder till unika upplevelser. Vi hittar också ett stängt garage för 5
bilar, även för att parkera fler bilar utanför om det behövs.

lucasfox.se/go/rzs37272

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Jacuzzi,
Gym, Garagem privada, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Tjänsteentré,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Larm,
Hemmabio, Förråd, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Bibliotek
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Sammanfattningsvis är det ett exklusivt hus för familjer som vill njuta av en utmärkt
livskvalitet, behålla sin integritet och säkerhet i en av de mest prestigefyllda
urbaniseringarna och mycket nära Madrids centrum och omgiven av naturliga
grönområden.

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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