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3.150.000 € Penthouse - Te koop
Nieuwbouw 2 Slaapkamer penthouse met 120m² terras te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28003
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Terras
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OMSCHRIJVING

Prado Penthouse - 158 m² gloednieuw penthouse met 2
slaapkamers en 4 fantastische terrassen, gelegen in een
nieuw ontwikkelingsgebouw aan een van de meest
begeerlijke straten van Madrid, Jose Abascal, in de wijk
Almagro van Chamberi.

Prado Penthouse - 158 m² gloednieuw penthouse met 2 slaapkamers gelegen in een
nieuw ontwikkelingsgebouw aan een van de meest begeerlijke straten van Madrid,
Jose Abascal, in de wijk Almagro van Chamberi. Het pand heeft ook 4 fantastische
terrassen, allemaal samen met een uitbreiding van 120 m² voor privégebruik.

Het pand is in een nieuwbouwproject en is voltooid als een luxe, luxe penthouse met
een moderne stijl. Het project is ontworpen door Touza architects en combineert
moderne weelde met enkele elementen van hedendaags minimalisme. Het resultaat
is een prachtig interieurontwerp met een klassieke buitengevel. Het atrium heeft een
aantal verticale tuinen om het gevoel van een oase en afzondering te geven en biedt
volledige privacy aan de potentiële eigenaren.

In dit penthouse zijn er 2 slaapkamers, beide met een eigen badkamer. Het
penthouse heeft een groot terras op het lagere niveau, maar ook een solarium op de
bovenste verdieping met een spectaculair uitzicht op de stad.

Bij het betreden van het penthouse vinden we beide slaapkamers samen met hun
badkamers aan de linkerkant, en een kleiner terras. Recht voor de ingang bevindt zich
de open keuken, plus de woonkamer met directe toegang tot het kleinere terras en
het grootste terras. Vanaf het grootste terras zijn er trappen die leiden naar het
solarium.

Deze woning omvat 4 parkeerplaatsen in de prijs en zou een beroep op degenen die
op zoek zijn om te verhuizen naar Madrid en in luxe leven, 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/dev1611

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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