
VERKOCHT

REF. MAD4745

2.025.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Penthouse met 61m² terras te koop in Justicia, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

250m²
Plattegrond  

61m²
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

Uitstekend 4-slaapkamer penthouse met een groot terras
te koop in een gloednieuwe ontwikkeling aan de Calle
Fernando VI.

In een elegant gebouw aan de Calle Fernando IV met een gerestaureerde klassieke
façade en sensationele gemeenschappelijke voorzieningen, vinden we dit
indrukwekkende penthouse te koop.

Dit penthouse meet een royale 266 m² met een eigen terras van 71 m². De hoofddeur
komt uit op een gang, aan de ene kant zijn de woonruimtes, rechtdoor staan de
keukenfaciliteiten en aan de andere kant van het appartement bevinden zich de
slaapvertrekken. Boven in het penthouse vinden we de hoofdslaapkamer. Elk van de
4 slaapkamers in deze woning heeft een eigen badkamer en er is een vijfde
gastentoilet.

De ontwikkeling biedt ook fantastische gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een
gemeenschaps-clubhuis met een fitnessruimte, een wijnkelder, een spa en een
sauna. Elke unit heeft de optie om 2 parkeerplaatsen te kopen voor een extra
vergoeding.

Een prachtig penthouse met een groot privéterras op een van de meest prestigieuze
straten in de stad Madrid.

lucasfox.co.nl/go/mad4745

Terras, Spa, Gym, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, Balkon,
Airconditioning

REF. MAD4745

2.025.000 € Penthouse - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Penthouse met 61m² terras te koop in Justicia, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

250m²
Plattegrond  

61m²
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.co.nl/go/mad4745
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


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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