
VERKOCHT

REF. MAD21119

1.800.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 78m² terras te koop in Sol, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Sol »  28013

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

245m²
Plattegrond  

78m²
Terras

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Fantastisch penthouse in het midden van de Gran Vía.
Conversieproject van een klassiek gebouw, onlangs
afgewerkt met materialen van topkwaliteit.
Indrukwekkend terras van 89 m² met uitzicht over Madrid.

Dit is een zeldzame kans om zo'n speciaal penthouse aan de Gran Vía van Madrid te
verwerven.

Dit penthouse van ongeveer 160 m² plus een spectaculair terras van 89 m² biedt
waarschijnlijk het beste uitzicht over de stad.

De koper zal genieten van een gloednieuw pand, gelegen in een gebouw dat volledig
is gerenoveerd.

De ruimte is meesterlijk verdeeld: het heeft 3 slaapkamers, 3 badkamers, een ruime
woonkamer en moderne keuken. Opgemerkt moet worden dat het volledig naar
buiten is gericht en dat alle kamers directe toegang hebben tot het terras.

De hoofdslaapkamer heeft een en-suite badkamer en een grote kastruimte.

De keuken is perfect uitgerust met hoogwaardige apparatuur, waaronder een
wijnkoelkast.

Het terras is ongetwijfeld net zo indrukwekkend als elk onroerend goed dat
momenteel op de markt is. Het is bijna 90 m² groot en ligt rondom het hele
appartement en biedt uitzicht over Madrid, van de Sierra-bergen in het noorden,
oosten en zuiden van de stad. Dit terras is de ideale ruimte om te genieten van de
zonsondergang of feesten met familie en vrienden.

Het penthouse wordt geleverd met 2 parkeerplaatsen in hetzelfde gebouw.

Het gebouw heeft een 24-uurs conciërgeservice, een fitnessruimte onder de koepel
met uniek uitzicht en een zwembad op het gemeenschappelijke dakterras.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/mad21119

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Terras,
Gym, Conciërge service, Lift,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Rolstoeltoegankelijk,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Balkon, Airconditioning
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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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