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3.450.000 € Penthouse - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer penthouse met 45m² terras te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28003
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OMSCHRIJVING

Castellana Penthouse - Penthouse met 3 slaapkamers
gelegen in een onlangs gerenoveerd gebouw met
historische façade in een van de meest begeerlijke
straten van Madrid, Jose Abascal, in de wijk Almagro van
Chamberi met een fantastisch 45 m² groot terras en
servicegebied.

Dit prachtige penthouse is gevestigd in een onlangs gerenoveerd gebouw met een
historische gevel en is voltooid als een luxe, high-end ontworpen pand. Het project
combineert moderne stijl met een aantal hedendaagse elementen.

Bij binnenkomst in het penthouse ziet u eerst de ingang die voor de afgescheiden
keuken ligt. Aan de linkerkant van de ingang bevindt zich de zijkant van het
appartement waar de slaapkamers zich bevinden en achter de keuken bevindt zich
het servicegebied. Er zijn 3 slaapkamers in dit penthouse, elk met een eigen
badkamer en een familiekamer voor verschillende doeleinden.

Aan de rechterkant van de hal is de ruime woonkamer met een op maat gemaakte
vrijstaande decoratieve open haard en eetkamer, perfect voor een feestje. Dit gebied
heeft twee directe toegangen tot het terras met uitzicht op de Jose Abascal straat,
een van de meest trendy in Madrid.

Deze accommodatie heeft 4 parkeerplaatsen in de prijs, die zich in hetzelfde gebouw
bevindt.

Er zijn een aantal verticale tuinen in het binnenatrium van het gebouw dat aan de
muren hangt om het gevoel van een oase in de stad te geven. Het gebouw biedt een
aantal exclusieve gemeenschappelijke ruimtes, zoals een eigen fitnessruimte en een
spa met een jacuzzi, een sauna en een stoombad, een sociale evenementenkamer
met een eigen wijnkelder, privéparkeergelegenheid, 24-uursbeveiliging, een
conciërgedienst en een groot, eigentijds atrium.

Deze accommodatie zou een beroep op degenen die op zoek zijn om te verhuizen
naar Madrid en in luxe wonen, mogelijk gezinnen vanwege het aantal slaapkamers, en
misschien tweede-homers die op zoek zijn naar een pied-a-terre in Madrid.

lucasfox.co.nl/go/dev1610

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

REF. DEV1610

3.450.000 € Penthouse - Te koop
Nieuwbouw 3 Slaapkamer penthouse met 45m² terras te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28003

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

411m²
Plattegrond  

45m²
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/dev1610
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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