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6
Slaapkamers  

6
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856m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Prachtig pand te koop in El Viso, de voormalige
ambassade en residentie van de ambassadeur, bestaande
uit een gebouw van 550 m² en 300 m² die met elkaar
verbonden zijn en een prachtig privéterras met een
zwembad hebben.

Een helder, ruim klassiek herenhuis met prachtige afwerking op een perceel van 727
m² op een uitstekende locatie in El Viso, een van de meest exclusieve en gewilde
buurten in Madrid. De accommodatie bevindt zich aan een rustige straat, omringd
door andere luxe klassieke villa's en in de buurt van verschillende aangename groene
gebieden.

Dit is een voormalige ambassade bestaande uit een gebouw van 550 m² en 300 m²,
verbonden door een prachtig groot privéterras met een eethoek en een zwembad en
de kelder.

Het grootste deel is de voormalige residentie van de ambassadeur en is toegankelijk
via een beveiligde deur met 2 marmeren pilaren. De deur gaat open en er is een grote
hal met een grote trap naar de bovenverdieping met 3 grote slaapkamers en een
grote slaapkamer met een open haard, een kleedkamer en een groot terras, die
allemaal leiden naar een grote overloop.

Op de benedenverdieping vinden we een servicegebied met twee slaapkamers, een
kelder, een speelkamer en nog een ruime slaapkamer, terwijl de hoofdverdieping een
gastentoilet biedt, een studeerkamer met toegang tot een groot terras, een ruime
woonkamer van meer dan 100 m² met toegang tot een terras met de zomer eethoek
en zwembad. De grote eetzaal bevindt zich ook op deze verdieping, gevolgd door de
bijkeuken en keuken met toegang tot trappen en de klimaatgestuurde kelder.

Het 300 m² grote gebouw heeft 3 verdiepingen met kantoren, 2 gastentoiletten en
een professionele bioscoop voor 20 toeschouwers. Dit deel kan worden omgebouwd
tot een grote woonkamer en de bioscoop op de benedenverdieping en 4 slaapkamers
met eigen badkamer op de bovenverdieping.

Het pand is gebouwd met de beste materialen en beschikt over voorzieningen zoals
airconditioning, automatische zonwering, een jacuzzi, een wijnkelder, een speelkamer
en een garage.

lucasfox.co.nl/go/mad8193

Zwembad, Tuin, Terras, Spa,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Exterior, Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen, Alarm,
Airconditioning
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Dit is echt een buitengewone woning met een voortreffelijk ontwerp, helderheid en
ruimtelijkheid, op een uitstekende locatie in Madrid. Het zou een uitstekende
gezinswoning of residentie voor diplomaten zijn.

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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