
REF. RZS38576

2 290 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Las Rozas, Madrid
Spanien »  Madrid »  Las Rozas »  28232

5
Sovrum  

6
Badrum  

610m²
Planlösning  

2.855m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
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ÖVERBLICK

Underbar fristående villa med modern design och med
utsikt över Sierra de Madrid till salu i den prestigefyllda
urbaniseringen Molino de la Hoz.

Lucas Fox Las Rozas är glada över att kunna presentera detta otroliga hus med fem
sovrum med trädgård, pool, terrasser och fantastisk utsikt över bergen.

Detta fantastiska trevåningshus ligger i den prestigefyllda urbaniseringen Molino de
la Hoz, bara 25 minuter från Madrids centrum och med idyllisk utsikt.

Detta lyxiga bostadskomplex erbjuder en hög livskvalitet och garanterar invånarnas
lugn, integritet och säkerhet. Huset, perfekt för en familj, har rymliga, bekväma och
mycket ljusa rum och ett dike med soliga terrasser och en charmig uteplats.

Det är ett hus med en mycket rymlig modern design och i ett av de högsta områdena i
Molino de la Hoz, vilket gör att du kan ha 360 vyer över de bästa områdena i Las
Rozas

Det är fördelat på tre bekväma våningar, med stora fönster av bästa kvalitet, alla av
säkerhet och med automatiska persienner, allt styrt med
hemautomatiseringssystemet, för att få ut det mesta av naturligt ljus.

På bottenvåningen har vi ett rymligt vardagsrum, ett kök med direkt tillgång till
poolen, en hall och ett sovrum med eget badrum och inbyggda garderober.

På första våningen har vi tre sovrum, alla med sitt eget badrum, plus master bedroom
med en sittgrupp och ett spektakulärt privat badrum. Varje sovrum har unik utsikt,
stora fönster som drar nytta av solljuset och som får ut det mesta av naturligt ljus.

På källarplan har vi garage, tvättstuga och en fullservicelägenhet med sovrum,
badrum och kök. Dessutom erbjuder det ett förråd och faciliteter.

Huset njuter av energianvändning med stöd av solcellspaneler, golvvärme,
ljusstyrning, larm och fönster; allt styrs av ett hemautomationssystem, för att
garantera din maximala komfort. Dessutom har den högsta kvalitet på material och
finish.

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

lucasfox.se/go/rzs38576

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Solpaneler, Säkerhet,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
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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