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Planlösning  

1.073m²
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
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fristående hus i El Pinar del Plantío, Majadahonda. Fem
sovrum och fem badrum med stor trädgård, pool och
garage.

Lucas Fox är glad att kunna presentera denna underbara 530m2 fristående villa för
att uppdatera eller reformera med fem sovrum, stor trädgård och pool med utmärkt
utsikt över Monte del Pinar i urbaniseringen El Pinar del Plantío de Majadahonda,
som är en av de mest eftertraktade för sin lugn, trygghet och närhet till naturen.

Området Monte del Pilar erbjuder oss många fritids- och restaurangalternativ,
stormarknader, stora köpcentrum och hela Monte del Pilars natur, perfekt för
promenader och sporter. Bara 20 minuter från Moncloa och 5 minuters promenad
från träningsplatsen Club Atlético de Madrid.

Urbaniseringen byggdes i slutet av 70-talet och denna villa 1978 med en reform och
tillbyggnad 1991 som förde den till sitt nuvarande skick.

När vi kommer in i huset finns ett mottagningsrum med en välkomsttoalett och från
detta rum tar vi olika riktningar. Framför ett stort vardagsrum med öppen spis och
anslutet till matsalen med dubbel cirkulation, allt med mycket ljus från sydost och
utgångar till verandan och den underbara trädgården med pool och stort solarium.
Till vänster hittar vi ett stort kontor som leder oss till ett mer informellt vardagsrum
med öppen spis och tillgång till husets sidouteplats. Till höger hittar vi ett bekvämt
och ljust kök med kontor, utomhus klädstreck och tillgång till garaget under tak för
två angränsande bilar.

Vid trappan går vi upp till sovrumsgolvet integrerat med en fördelningskorridor. Det
finns fem sovrum och fyra badrum. Först två sovrum mot husets framsida, vart och ett
med eget badrum. Sedan finns ett rymligt vardagsrum eller sovrum för studier/spel
varifrån det finns tillgång till två sovrum med utsikt över trädgården och poolen och
som delar badrum. Slutligen, sovrummet med eget badrum, med ett omklädningsrum
och tillgång till terrassen med utsikt över trädgården och Monte del Pilar.

När vi går ner för trappan till källaren kommer vi att se många rum, varav de tre med
tillgång till naturligt ljus från en engelsk uteplats sticker ut.

Husets allmänna skick är beboeligt men en allmän reform eller uppdatering
rekommenderas för att dra nytta av den utmärkta möjligheten att ha en villa mycket
väl belägen i ett av de bästa områdena i Majadahonda.

lucasfox.se/go/rzs39199

Trädgård, Terrass, Swimming pool, Parkett,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Säkerhet,
Nära transportmedel, Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong
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För att avsluta har urbaniseringen en liten privat klubb med paddeltennis, tennis,
inomhusfotboll och basketplaner inom urbaniseringen, 2 minuters promenad från
huset.

Kontakta oss för ett besök eller mer information.

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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