
REF. MAD21773

4.400.000 € Appartement - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer appartement met 45m² terras te koop in El Viso, Madrid
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OMSCHRIJVING

Indrukwekkend penthouse met een terras van 45 m² op
het zuiden met uitzicht op de stad, te koop in El Viso,
Madrid.

Deze uitstekende woning in El Viso bevindt zich in een onberispelijke staat en heeft
een terras van 45 m² op het zuiden met uitzicht op de stad.

Met 5 slaapkamers en lichte, open leefruimtes bevindt het appartement zich op de
bovenste verdieping van een monumentaal gebouw ontworpen door de grote
Spaanse architect Luis Gutiérrez Soto. De prestigieuze wijk El Viso net ten noorden
van Salamanca is een geweldige locatie om te wonen of te investeren.

Dit luxueuze familiehuis biedt rust en privacy op een bevoorrechte positie hoog
boven de straten. Op de bovenste verdieping zijn maximaliseert natuurlijk licht, en
het heldere, open gevoel wordt versterkt door enorme ramen en glazen deuren,
waarvan vele naar het grote terras leiden.

Deze mooie buitenruimte heeft veel ruimte om te zitten en te entertainen, evenals
het toevoegen van plantenpotten om een speciale tuin in de stad te creëren. De
indeling van het appartement brengt binnen en buiten samen om het ruimtegevoel
verder te vergroten en zowat elke kamer met licht te overspoelen.

Er is een grote hal en een lounge / eetkamer met open haard, en net als de rest van
het appartement zijn deze ruimtes eenvoudig versierd met heldere witte tinten en
warme houten vloeren die zijn behandeld met een 'Belgisch bitumen'-proces voor
extra comfort en gezelligheid.

De keuken is een triomf van design, de strakke lijnen worden getoond door glazen
wanden die kookactiviteiten scheiden van de woonruimtes. De keuken kijkt uit op
nog een informele lounge en tv-kamer die deel uitmaakt van het familie- en
slaapgedeelte.

In de duidelijk afgebakende slaapzone onderscheidt de master suite zich met zijn
fantastische badkamer, kantoor / bibliotheek en een overvloed aan kasten. Ruime
ingebouwde kasten zijn ook een functie van nog 3 slaapkamersuites, terwijl een extra
slaapkamer, badkamer en kitchenette ideaal personeel of gastenaccommodatie
vormen met een onafhankelijke ingang.

lucasfox.co.nl/go/mad21773

Terras, Parkeerplaats, Open haard,
Airconditioning
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Er zijn twee privéparkeerplaatsen en een berging, terwijl de foyer 24 uur per dag
wordt bezocht voor extra gemoedsrust.

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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