
IN PRIJS VERLAAGD

REF. MAD24429

6.950.000 € Penthouse - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 5 Slaapkamer penthouse met 180m² terras te koop in Castellana, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Castellana »  28006

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

688m²
Plattegrond  

180m²
Terras

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Uitstekend duplex penthouse met luxe renovatie,
ontworpen door het prestigieuze architectenbureau OOAA
en uitgevoerd met de beste kwaliteitsafwerkingen.

Dit buitengewone pand heeft een bruikbare oppervlakte van 573 m², inclusief de
terrassen, op de zevende en achtste verdieping van een emblematisch gebouw in de
zeer gewilde wijk Barrio de Salamanca, met name in de wijk Castellana. Het pand
biedt 4 slaapkamers plus een voor servicepersoneel en 6 badkamers.

Op de onderste verdieping van het penthouse is er een grote entree naar de woon-
eetkamer, een kantoor, een keuken uitgerust met apparatuur van topmerken, nog
een eetkamer naast de keuken, een wasruimte en bijkeuken. Op deze verdieping is er
ook een slaapkamer met een ensuite badkamer, een gastentoilet, een grote bar met
massief houten wanden en meubels, een natuurstenen bar en krukken en een
prachtig terras van bijna 40 m² dat 's avonds prachtig verlicht is.

Een royale en comfortabele trap leidt ons naar de bovenverdieping van het
penthouse met een hoofdslaapkamer met dressing en ensuite badkamer, deze van
ongeveer 56 m².

Daarnaast is er een eenpersoonskamer met badkamer, nog een ruime slaapkamer
met een kleedkamer en een ensuite badkamer, en een dienstslaapkamer, eveneens
met een eigen badkamer. Deze verdieping biedt ook een overloop die kan worden
gebruikt als een perfecte speelruimte. Net als de benedenverdieping heeft de
bovenverdieping een groot terras met prachtig uitzicht.

Het kroonjuweel van het pand is de jacuzzi die zich in een afgeschermd deel van het
terras bevindt.

De uiteindelijke prijs zal het resultaat zijn van een verhoging van de geadverteerde
prijs met 7% - 11% voor eventuele extra belastingen en heffingen die aan de kopende
partij kunnen worden toegerekend.

lucasfox.co.nl/go/mad24429

Terras, Jacuzzi, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Vloerverwarming,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Uitzicht, Thuis bioscoop, Service lift,
Inloopkast, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Bijkeuken, Berging, 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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