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ÖVERBLICK

Exklusiv 353 m² fristående villa med 7 sovrum på en 599
m² stor tomt med trädgård och privat pool till salu i Los
Peñascales urbanisering i Torrelodones, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas presenterar denna exklusiva 353 m² fristående villa, med sju
sovrum och fem badrum, med en underbar privat trädgård och en saltlösning
kloreringspool med spektakulär utsikt över berget El Pardo, i ett mycket exklusivt
område i Torrelodones, med säkerhet och mindre än 30 minuter från Madrid.

Det är 10 minuters bilresa från byn Las Rozas, köpcentret Heron City, kasinot Gran
Madrid Torrelodones och universitetssjukhuset HM Torrelodones. Det erbjuder
omedelbar tillgång till motorväg A-6, liksom Peñascales-dammen, perfekt för
promenader genom bergen.

Denna fyra våningar höga villa har en hiss och byggdes med prioritet för insläppet av
naturligt ljus i sitt rymliga vardagsrum/matsal, såväl som i resten av rummen, så att
du kan njuta av fantastiskt ljus och trevlig utsikt över trädgården från alla huspunkt.

På bottenvåningen finner vi en hall med hiss och till vänster går vi till köket med
tillgång till vardagsrum-matsalen. Därefter har vi en toalett och två sovrum med ett
komplett badrum med badkar.

På första våningen hittar vi master bedroom med skjutdörrar som leder till ett stort
omklädningsrum och ett komplett badrum med badkar och dusch. På samma våning
finns ytterligare ett sovrum med ett specialtillverkat skrivbord och ett eget badrum
med badkar. Både detta sovrum och badrummet har snedtak och Velux-fönster. Båda
sovrummen har delad luftkonditionering.

På källarplan finns ett rymligt och ljust vardagsrum med matplats, vedeldad spis,
vacker boiserie och källare. Därefter har vi tillgång till terrassen med utsikt över den
25 m3 salthaltiga kloreringspoolen. I det motsatta området finns en trädgård med
automatisk bevattning och ett område med pergola. Från denna sektor kan du gå
direkt till fältet.

I källaren finns ytterligare ett sovrum med en stor garderob med inbyggt bibliotek och
ett badrum. Dessutom har den ett universalrum som används som gym, en tvättstuga
och två förråd.

lucasfox.se/go/rzs40249

Utsikt över bergen, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada, Hiss,
Parkett, Naturligt ljus, Marmorgolv,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Säkerhet, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong
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Parkering är för två bilar, med pergola och strax nedanför finns ett stort förråd med
dörr och fönster.

Huset utmärker sig för sina kvalitativa ytbehandlingar, såsom hiss, exklusiva vitvaror,
lutande fönster, eksnickeri, parkettgolv i sovrummen, inbyggda garderober,
marmorgolv i trappan och en elbilsladdare .

Den har 24-timmars bevakning med en checkpoint, busshållplats i hela
urbaniseringen och skolor mycket nära.

Sammanfattningsvis är det ett idealiskt hus för familjer som värdesätter lugn och
natur och som vill ha en utmärkt livskvalitet mycket nära Madrids centrum, omgivet
av naturliga grönområden och underbar utsikt över bergen.

Kontakta oss för att ordna 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.

REF. RZS40249

649 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 7 Sovrum till salu i Torrelodones, Madrid
Spanien »  Madrid »  Torrelodones »  28250

7
Sovrum  

5
Badrum  

353m²
Planlösning  

599m²
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

	Exklusiv 353 m² fristående villa med 7 sovrum på en 599 m² stor tomt med trädgård och privat pool till salu i Los Peñascales urbanisering i Torrelodones, Madrid.

