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REF. RZS39796

1 450 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Hus/villa med 8 Sovrum till salu i Majadahonda, Madrid
Spanien »  Madrid »  Majadahonda »  28221

8
Sovrum  

7
Badrum  

715m²
Planlösning  

1.355m²
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

Underbar fristående villa med trädgård och pool till salu i
en stor grön miljö i Colonia Airesol de Majadahonda.

Lucas Fox Las Rozas är glada över att presentera denna underbara 660 m² fristående
villa i Colonia Airesol de Majadahonda, mindre än 20 minuter från Madrid. Huset har
åtta sovrum med inbyggda garderober, två av dem med eget badrum,
omklädningsrum och kontor, samt trädgård och pool.

På bottenvåningen hittar vi hallen med en stor garderob och badrum som leder till
det stora 60 m² stora vardagsrummet där vi kan njuta av två underbara rum, varav
ett med en magnifik öppen spis. Genom att korsa vardagsrummet når vi den stora
matsalen med tillgång till den underbara 1355 m² stora tomten och som i sin tur är
kopplad till det rymliga köket med en stor 30 m² kontorsyta, och även med direkt
tillgång till trädgården. På denna våning har vi även ett mysigt ljust vardagsrum med
öppen spis, ett kontor med biblioteksdel, en tvättstuga och ett servicerum med eget
badrum.

På första våningen hittar vi nattområdet som rymmer sju stora sovrum, varav två med
eget badrum, omklädningsrum och kontor, samt ytterligare tre badrum, alla
renoverade med märket Saloni. Det är värt att notera master bedroom med jacuzzi
och kontor, separerat med ett vackert glas. Från denna våning kommer vi åt vinden
som har tak med olika höjder och som ger oss en stor förvaringskapacitet, samt
erbjuder oss ett spelrum för de minsta.

I källaren har vi ett stort disco rum med ett komplett badrum och ett garage med
plats för tre bilar. Detta rum har en egen ingång genom trädgården.

Huset ligger på en underbar 1355 m² hörntomt, som har en trädgård och låter oss
njuta av konsoliderad växtlighet, samt dess stora pool med förskjutet djup i en
diskret, privat och bostadsenklav.

Huset sticker ut för sitt oslagbara läge, för sin stora tomt, för sin ljusstyrka och för
rymligheten i alla sina utrymmen.
Huset ligger i en ståtlig urbanisering, Colonia Airesol, fem minuters promenad från
olika affärer, en hälsocentral, en

flera skolor och flera grönområden. Dessutom är det bra förbindelser, det har snabb
tillgång till A6 och närliggande transportmedel, och det är mycket nära Monte del
Pilar och 10 minuters promenad från tågstationen.

lucasfox.se/go/rzs39796

Trädgård, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Marmorgolv, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats,
Bibliotek, Balkong
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Sammanfattningsvis är det ett utmärkt hus för familjer som vill bo i en familjär miljö,
väl anslutna och mycket nära Madrids centrum, omgivet av naturliga grönområden.

Kontakta oss för att ordna ett besök eller få 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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