
REF. DEV1609

5.873.000 € Penthouse - Te koop
Nieuwbouw 4 Slaapkamer penthouse met 99m² terras te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28003

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

311m²
Plattegrond  

99m²
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
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OMSCHRIJVING

Gloednieuw luxe duplex penthouse te koop met 4
slaapkamers, 4 badkamers en 4 terrassen in Chamberí,
Madrid.

Deze ruime duplexwoning met 4 slaapkamers heeft 2 ingangen, één voor elke
verdieping en beide met directe toegang tot de lift.

De benedenverdieping biedt een elegante woonkamer en een luchtige eetkamer, en
er is ook een onafhankelijke zitkamer met een beleefbare badkamer. Hier zijn er 2
toegangspunten tot het L-vormige terras van 44 m². Op deze verdieping bevindt zich
ook de grote, volledig uitgeruste keuken met de hoogste kwaliteitskenmerken in het
hele pand, zoals Silestone-werkbladen, natuurlijke houten vloeren, verwarmde
handdoekrekken en hi-tech verwarming, verlichting en beveiligingssystemen. Achter
de keuken bevindt zich het servicegebied met een eigen badkamer.

Er zijn 4 ruime slaapkamers op de bovenverdieping, elk met een eigen badkamer en
ingebouwde kasten. De grote slaapkamer is bijzonder ruim en beschikt over
inloopkasten, een bad en douche en directe toegang tot een privéterras. De
accommodatie biedt uitzicht op de meest iconische wolkenkrabbers van Madrid en de
Calle Jose Abascal.

En wat is er beter aan het einde van een hectische dag in de stad dan te ontspannen
in een privé-spa met jacuzzi, sauna en stoombad of om samen te komen met
vrienden in de gemeenschappelijke sociale evenementenkamer met zijn eigen
wijnkelders; gemeenschappelijke voorzieningen voorbehouden voor bewoners.

Een ruime opslagruimte en 4 parkeerplaatsen zijn inbegrepen in de prijs van de
verkoop en meer zijn beschikbaar indien nodig.

Er is een conciërgeservice in het gebouw en 24-uursbeveiliging, wat betekent dat
bewoners volledig kunnen ontspannen in hun exclusieve huizen.

lucasfox.co.nl/go/dev1609

Spa, Jacuzzi, Gym, Conciërge service, Lift,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Verwarming,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Balkon, Alarm, 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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