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ÖVERBLICK

Magnifik herrgård i Versace-stil på 1 784 m² byggd på en 3
304 m² stor tomt med unik dekoration till salu i ett av de
bästa områdena i Las Rozas.

Lucas Fox är glada över att kunna presentera denna imponerande herrgård på 1 784
m² på en 3 304 m² stor tomt i ett av de mest exklusiva områdena i Punta Galea.
Residenset fördelat på tre våningar erbjuder rymliga rum, stora fönster, högt i tak,
inomhuspool, bastu, jacuzzi, vinkällare, paddeltennisbana, festlokal, terrasser med fri
utsikt över Sierra de Guadarrama och en spektakulär trädgård. Det magnifika huset
byggdes med ett viktigt socialt liv, lyx och komfort i åtanke för varje utrymme i detta
hus.

Denna fantastiska herrgård med unik stil ligger i ett av de bästa områdena i Las
Rozas, i urbaniseringen Punta Galea, omgiven av natur och en exklusiv miljö, bara 25
minuter från Madrids centrum, 5 minuter från stationens förortståg och den snabba
avfarten till A6.

Det spektakulära residenset har sex sovrum och byggdes 2020 med material av
högsta kvalitet och en inredningsstil som blandar det ståtliga med medeltida fantasi.
Huset erbjuder absolut lugn och avskildhet till sina ägare.

När vi kommer in finner vi en stor hall med imponerande trappor. Från denna hall når
vi loungen med en enastående storhall med tillgång till några imponerande terrasser
med utsikt och som ger tillgång till den vackra trädgården. Vi har även kontor,
mötesrum och en stor matsal med öppen spis och välkomsttoalett, samt ett
fantastiskt kök med kontorsdel och tillgång till en charmig terrass som även låter dig
beskåda dess vackra trädgård med lummiga träd och utsikt över sågen.

När vi går ner för en spektakulär trappa i medeltida stil kommer vi till vingården och
spaavdelningen, där dess underbara och välskötta pool, turkiska bad, bastu och
rastplatser sticker ut för att göra denna vistelse till en magisk och unik plats. På
denna våning hittar vi även en stängd tvättstuga och ett förråd.

När vi går uppför trappan möts vi av en rymlig hall som leder till fyra storslagna
sovrum, vart och ett olika och bekväma. Alla är utrustade med rymliga vilo- och
läsplatser, stora omklädningsrum och stora badrum med naturligt ljus. På denna
våning, från fördelarkorridoren, kan vi också komma åt några terrasser som sticker ut
för sina vyer.

lucasfox.se/go/rzs37690

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Inomhuspool, Spa,
Garagem privada, Padel-bana,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Service-hiss, Säkerhet,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Hemmabio, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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På nästa våning når vi vindsdelen med en stor festlokal, ett otroligt biorum och
ytterligare två sovrum med sina respektive badrum, samt en vacker och originell
toalett som serverar dessa områden av njutning och avkoppling.

Denna underbara herrgård är utrustad med golvvärme, varm/kall luftkonditionering,
säkerhetskameror med slutna kretsar, perimeterlarm, rörelsesensorer, pansardörrar,
pansarglas och en hiss som förbinder alla våningar. Den har också ett stängt garage
med tillräckligt med utrymme för att parkera flera bilar utanför.

Sammanfattningsvis är det ett makalöst unikt lyxpalats, med en klassisk tidstypisk
design med en noggrann stil, perfekt för dem som vill njuta av en hög livskvalitet, ett
viktigt socialt liv, i en otrolig miljö och omgiven av växtlighet i Galea Point .

Kontakta oss för att boka ett besök eller få mer information.
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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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