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ÖVERBLICK

Vackert charmigt hus med 5 sovrum med stor trädgård
och vacker utsikt över Sierra de Madrid till salu i
urbaniseringen Molino de la Hoz, i Las Rozas.

Lucas Fox Las Rozas har glädjen att presentera detta vackra femrumshus med en
underbar trädgård, pool, terrass och vacker utsikt över bergen.

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

Detta bostadskomplex erbjuder en hög livskvalitet och garanterar invånarnas lugn,
integritet och säkerhet. Det perfekta hemmet för en familj, njut av rymliga, bekväma
och mycket ljusa rum och en mycket trevlig uteplats.

När vi går in i huset möts vi till vänster av en vacker trädgård och en stig som ger
tillgång till huset från framsidan. Till höger finns tillgång till ett täckt utrymme för att
lämna två bilar, samt ytterligare utrymme för fler bilar. Därefter har vi ett stenskjul,
där pannorna och utrymmet för trädgårdsmästaren finns, och bakom ett utrymme
med en stenmur för en klädstreck. På baksidan av huset hittar vi ytterligare ett
trädgårdsområde med en vacker saltvattenpool, perfekt för att svalka dig under de
varma månaderna och njuta av magnifik utsikt över bergen, samt en trevlig veranda
för att njuta av familjevilan.

Väl inne i huset möts vi av en rymlig hall som till vänster leder till ett trivsamt
vardagsrum med öppen spis, perfekt för att koppla av med vänner eller familj.
Vardagsrummet har utgång till utsidan till en mycket trevlig terrass för att njuta av
skön eftermiddagsläsning, med tillgång till den stora och fantastiska trädgården.
Därefter har vi ett sovrum med stora inbyggda garderober och ett privat badrum.

När vi återvänder till den främre entrén får vi tillgång till ett praktiskt fullt utrustat
kök och en mycket förtjusande matsal med öppen spis, perfekt för att fira en trevlig
måltid med hela familjen. Vi lämnar köket och en andra hall, med ytterligare en
ingång till huset, leder oss till sidodelen, där verandan där bilarna står parkerade
finns. Senare finns två sovrum med delat badrum och garderob för förvaring för
städning av huset.

Vi går upp till första våningen och till vänster har vi ett gabanero omklädningsrum. På
framsidan når vi master bedroom med rastplats och eget badrum, stora inbyggda och
vindsgarderober.

lucasfox.se/go/rzs38842

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Säkerhet,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Domotiskt system, Djur vänligt,
Chill out plats, Brunn, Balkong
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Slutligen, när vi lämnar genom husets huvudentré, når vi halvkällarvåningen via
trappor och den leder oss till ett rymligt sovrum med eget badrum och ett
vardagsrum med öppen spis, perfekt för vinterdagar, mycket trevligt att fira
evenemang omgiven av vänner och nära och kära; ett utrymme som skulle kunna
användas som en fristående gästlägenhet.

Huset är utrustat med luftkonditionering, värme och larm för att garantera din
maximala komfort.

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