
VERKOCHT

REF. MAD27116

2.950.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer penthouse met 95m² terras te koop in Malasaña, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Malasaña »  28013

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

358m²
Plattegrond  

95m²
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
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig duplex penthouse met 3 slaapkamers en 4
parkeerplaatsen op Gran Vía met een terras van 95 m²
met een prachtig uitzicht over heel Madrid. Het is
gevestigd in een klassiek gebouw dat onlangs is
gerenoveerd met een uitstekende afwerking.

Lucas Fox biedt dit fantastische gloednieuwe duplex penthouse te koop aan in het
midden van Gran Vía. Het is verdeeld over de tiende en elfde verdieping van een van
de meest karakteristieke gebouwen aan de Gran Vía van Madrid. Het is volledig naar
buiten gericht en is omgeven door een terras van 95 m², vanwaar u een uniek uitzicht
over Madrid kunt bewonderen.

Het heeft 3 slaapkamers (1 op de benedenverdieping en 2 op de bovenverdieping), 3
badkamers, een ruime woonkamer en een moderne volledig ingerichte keuken met
de beste apparatuur.

De bovenverdieping is volledig gewijd aan het nachtgedeelte en bevat ook een
minikeuken die is ontworpen om te voorkomen dat u naar de keuken op de
benedenverdieping hoeft te gaan om deze 's nachts te gebruiken of om eten of
drinken mee te nemen naar het terras. bovenstaand. Het is de moeite waard om het
indrukwekkende licht in alle kamers te benadrukken, aangezien het appartement op
verschillende richtingen is gericht: het zuiden, oosten en noorden. U kunt
gebruikmaken van de terrassen, afhankelijk van het seizoen van het jaar of het
tijdstip van de dag. Hoewel dit penthouse midden in de Gran Vía ligt, wordt er door de
hoge ligging en de uitstekende kwaliteit van de behuizingen praktisch geen geluid van
buitenaf waargenomen.

Het duplex penthouse heeft 4 parkeerplaatsen in hetzelfde gebouw en beschikt over
een 24-uursconciërgeservice, een fitnessruimte en een verfrissend zwembad op het
dak met een uniek uitzicht.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging te plannen.

lucasfox.co.nl/go/mad27116

Zwembad, Verwarmd zwembad , Terras,
Prive garage, Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Gemeenschappelijk terras,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Service lift, Rolstoeltoegankelijk,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Beveiliging,
Balkon, 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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