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6
Badrum  
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ÖVERBLICK

Fristående villa med 5 sovrum med gym, spa, bastu och
uppvärmd pool till salu i urbaniseringen Molino de La
Hoz, Las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas har glädjen att presentera detta fantastiska femrumshus med
trädgård, gym, uppvärmd pool och en vacker vinkällare. Detta underbara
trevåningshus ligger i den prestigefyllda urbaniseringen Molino de la Hoz, bara 25
minuter från Madrids centrum.

Detta bostadskomplex erbjuder en hög livskvalitet och garanterar invånarnas lugn,
integritet och säkerhet. Huset, perfekt för en familj som har rymliga och bekväma rum
och en mycket trevlig uteplats.

När vi kommer in i huset möts vi av en anlagd korridor och en ramp som ger tillträde
till garaget, med plats för mer än fyra bilar utanför. På höger sida hittar vi den
inglasade delen av den uppvärmda poolen med fristående solpaneler och gym. På
baksidan av huset hittar vi ytterligare en trädgård med basketplan och stora lusthus
med vedspis och ugn.

In i huset finns en rymlig hall som på höger sida leder till ett stort vardagsrum-matsal
med öppen spis, perfekt för att koppla av med vänner eller familj. Till vänster har vi
ett stort kontor, ett rum, perfekt som vardagsrum eller lekplats, och när vi återvänder
till hallen har vi ett gratis badrum. Därefter leder den oss till ett fullt utrustat
praktiskt kök, med en tvättstuga med sin klädstreck på baksidan av köket. Den har en
vacker inglasad terrass med öppen spis, perfekt för vintern.

Tillbaka från hallen går vi upp till övervåningen som inrymmer nattområdet, med fem
stora sovrum, alla med sina egna badrum. Bland dem är det värt att lyfta fram master
bedroom med ett stort badrum och ett spa-liknande badkar, perfekt för avkoppling.

Slutligen går vi ner till halvkällarplanet som består av ett garage för två bilar, ett
fantastiskt område för möten med vänner och en spektakulär vinkällare.

Huset är utrustat med luftkonditionering, värme och larm för att garantera din
maximala komfort. Huset är hållbart, eftersom det har solpaneler och en ackumulator
för natten.

Kontakta oss för att ordna ett besök eller för mer information.

lucasfox.se/go/rzs37360

Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Inomhuspool, Spa, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Gemensam terrass, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Solpaneler,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum,
Lekplats, Inbyggda garderober, Hemmabio,
Grillplats, Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Djur vänligt, Chill out plats, Bibliotek
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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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