
VERKOCHT

REF. MAD11368

2.910.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 3 Slaapkamer Penthouse met 35m² terras te koop in Castellana,
Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Castellana »  28006

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

264m²
Plattegrond  

35m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Castellana, Madrid

Dit elegante, volledig gerenoveerde gebouw uit 1920 ligt op het meest rustige deel
van Calle Serrano, in de zeer aantrekkelijke wijk Castellana in Madrid. Dit
benijdenswaardige adres plaatst de inwoners in het hart van de stad, omringd door
high-end restaurants, de beste winkels en met uitzicht op het prachtige Lázaro
Galdiano Museum.

Kopers kunnen kiezen tussen 3 en 4 slaapkamers op de derde tot de zevende
verdieping met 2 appartementen per verdieping, die variëren van 264 m² - 326 m² en
allemaal balkons of terrassen hebben in het geval van de 2 penthouse-woningen. Alle
accommodaties hebben een stijlvol interieur met marmeren en houten vloeren,
royale woonkamers, eetkamers, moderne keukens en badkamers en slaapkamers met
inbouwkasten.

Het project heeft getracht de oorspronkelijke stijl uit 1920 in het gebouw te
behouden door de gevel, de trap en andere historische elementen in hun oude glorie
te herstellen. Verder zullen eigenaren van onroerend goed genieten van exclusieve
gemeenschappelijke ruimtes, zoals een fitnessruimte met een sauna en een bar en
een lounge met een terras. Er is ook een prachtig dakterras, een gemeubileerde,
gemeenschappelijke ruimte om te zonnebaden, te ontspannen en te barbecuen.

Schitterende nieuwe woningen aan de Calle Serrano.

highlights

Woningen met 3 en 4 slaapkamers om uit te kiezen
Elegant interieur en een balkon / terras in elke accommodatie
Gerestaureerd gebouw uit 1920
Benijdenswaardige locatie op Calle Serrano
Uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen

lucasfox.co.nl/go/mad11368

Spa, Conciërge service, Gym, Lift,
Hoge plafonds, Houten vloeren,
Klassieke bouwstijl, Marmeren vloeren,
Monumentale details, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, Airconditioning,
Balkon, Berging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Inloopkast,
Nieuwbouw, Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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