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2 490 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 6 Sovrum till salu i Ciudalcampo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Ciudalcampo »  28120

6
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6
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507m²
Planlösning  

2.843m²
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

Exceptionell 507 m² villa på en 2843 m² tomt med pool,
bastu, trädgård och magnifik utsikt till salu i det högsta
området i Ciudalcampo, Madrid.

Lucas Fox är glad att kunna presentera denna exklusiva villa med sex sovrum med
pool, bastu, trädgård designad av en känd landskapsarkitekt och fantastisk utsikt.

Detta hus, beläget i ett privilegierat läge i en prestigefylld urbanisering, byggdes med
tanke på vikten av naturligt ljus i alla dess rum, samt att dra nytta av den underbara
utsikten som erbjuds av dess utmärkta läge. Denna fantastiska villa med exklusiv
design ligger i Madrid, i den prestigefyllda privata urbaniseringen Ciudalcampo, bara
35 minuter från stadens centrum.

Urbaniseringen Ciudalcampo har ett exceptionellt läge i Cuenca Alta del Manzanares
regionalpark. Det anses vara en av de bästa privata urbaniseringarna i Madrid, med
24-timmars säkerhet och in- och utpasseringskontroll. Det är värt att notera de
exceptionella faciliteterna och tjänsterna inom själva urbaniseringen, såsom SEK
internationella skolan eller idrottsklubben RACE med golfbana, paddeltennis- och
tennisbanor, pool, gym, ridning och fotbollsplan.

Denna lyxvilla på 507 m² på en 2843 m² stor tomt erbjuder en framstående livskvalitet
och garanterar invånarnas lugn, avskildhet och säkerhet. Huset erbjuder oss mycket
rymliga, bekväma och ljusa rum, tack vare sina stora fönster i alla sina rum som också
erbjuder en spektakulär utsikt.

När vi kommer in i huset finner vi hallen som leder till det stora vardagsrummet med
öppen spis i olika rum och med tillgång till den stora matsalen. Dessa utrymmen har
tillgång till den vackra och rymliga verandan som erbjuder panoramautsikt över den
omgivande naturen. På denna våning har vi också det rymliga och ljusa köket med en
utsökt design, som erbjuder en kontorsdel med en ö, en stor täckt terrass och en stor
förvaringskapacitet. Denna våning kompletteras med ett service sovrum och badrum.

Bottenvåningen erbjuder oss nattområdet, där vi har barnområdet med tre sovrum
och två badrum, samt ett stort vardagsrum och tillgång till den spektakulära och
intima poolen. Dessutom har vi ytterligare ett kök, tvättstuga, kylrum och sovrum
med eget badrum. I andra flygeln välkomnas vi av det stora master bedroom med
eget badrum, bastu, kontor, utgång till veranda och öppen spis.

lucasfox.se/go/rzs39879

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Spa, Portvakt,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga, Solpaneler,
Säkerhet, Öppen spis, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekrum, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats, Bibliotek,
Balkong
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Huset utmärker sig för sina högkvalitativa ytbehandlingar, såsom de underbara in-
och exteriörsnickerierna, ekgolvet, de keramiska golven i neutrala toner,
kalkstenskonstruktionen, den otroliga utsikten, de stora fönstren och husets
rymlighet. alla dess utrymmen. Huset har luftkonditionering, aerotermisk energi och
solcellspaneler.

Trädgården har designats av en känd landskapsarkitekt, med en mängd etablerade
träd. Vi har ett stort förråd knutet till huset, samt två täckta parkeringsplatser och en
gratis parkeringsplats.

Sammanfattningsvis är det ett idealiskt hus för krävande familjer som söker komfort,
avskildhet och lugn i en privilegierad och intim miljö, som vill njuta av en utmärkt
livskvalitet, mycket nära Madrids centrum, i en exklusiv urbanisering, omgiven av
naturliga grönområden och underbar utsikt över bergen.

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