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790 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Las Rozas, Madrid
Spanien »  Madrid »  Las Rozas »  28231

5
Sovrum  

6
Badrum  

445m²
Planlösning

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.se Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Exceptionellt parhus med 5 sovrum, med en stor vind och
4-bilsgarage med utsikt över Monte del Pardo till salu i
Torreón de las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas är glada att kunna presentera detta vackra parhus med fem
sovrum med trädgård och underbar utsikt över Monte del Pardo. Detta vackra hus i
fyra våningar ligger i El Torreón de las Rozas, bara 12 minuters promenad från
stationen och Las Rozas centrum.

Huset, perfekt för en familj som vill njuta av rymliga, bekväma och ljusa rum.

När vi kommer till huset hittar vi på höger sida påfartsrampen till garaget med plats
för tre eller fyra fordon. På baksidan av huset hittar vi ett trädgårdsområde, med en
dekorativ brunn och med tillgång till den gemensamma trädgården, poolen och en
tennisbana.

När vi kommer in i huset möts vi av en hall. Till höger finns ett praktiskt och rymligt,
ljust kök, fullt utrustat med utgång till en terrass. Framför hallen hittar vi ett stort
vardagsrum-matsal med öppen spis, utgång till en uteservering och trädgården,
perfekt att njuta av i sällskap med vänner eller familj. Därefter har vi en
betjäningstoalett och ett vardagsrum, som kan vara perfekt som kontor eller spelrum.

Vi går upp till första våningen och hittar en hall som leder till de fyra rymliga, ljusa
sovrummen med stora garderober. Två av sovrummen har eget badrum,
omklädningsrum och terrass. Slutligen erbjuds ett komplett badrum för resten av
sovrummen.

Vi går upp till andra våningen, med en fantastisk vind i öppen planlösning för att
njuta av en stor lekplats eller träffar av vänner.

Slutligen går vi ner till halvkällarvåningen, som består av en tvättstuga, ett komplett
badrum, ett skafferi, ett mycket stort garage med plats för fyra bilar och även en
ramp för en femte bil.

Huset är utrustat med värme, Climalit lutande fönster och larm för att garantera din
maximala komfort.

Kontakta oss för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/rzs37876

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Renoverad, Öppen spis,
Lekplats, Larm, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats,
Brunn, Balkong
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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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