
REF. POZ19976

1.100.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Appartement met 100m² terras te koop in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

190m²
Woonoppervlakte  

100m²
Terras

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Luxe appartement met een geweldig dakterras en een
prachtig uitzicht over Madrid, te koop in Aravaca.

Mooi penthouse-appartement met 3 slaapkamers (plus 1 servicekamer met eigen
badkamer) in een veilige luxe ontwikkeling in een van de beste wijken van Aravaca.
De ontwikkeling is relatief nieuw (2015) en het appartement heeft zeer hoge
specificaties materialen en apparaten. Het heeft een grote slaapkamer met en-suite
badkamer en inloopkast en nog eens 2 slaapkamers met ingebouwde kasten, die een
complete badkamer delen. Er zijn extra opbergkasten in de gang.

Er is een ruime en zeer lichte woonkamer verbonden met een volledig uitgeruste
keuken met high-end apparaten, aparte bijkeuken met wasmachine en droger en een
service slaapkamer en badkamer.

Een trap leidt vanuit de gang naar een zeer groot dakterras met een overdekte
zithoek en een fantastisch uitzicht over Madrid.

De ontwikkeling heeft royale groene gemeenschappelijke ruimtes en een groot
gemeenschappelijk zwembad. Twee grote parkeerplaatsen en een bergkast zijn
inbegrepen in de prijs.

Extra functies zijn onder vloerverwarming en airconditioning met individuele
bedieningselementen in elke kamer.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/poz19976

Terras, Tuin, Zwembad, Conciërge service,
Prive garage, Lift, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Vloerverwarming,
Airconditioning, Berging, Beveiliging,
Bijkeuken, Dichtbij internationale scholen,
Domotica systeem, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Inloopkast, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken
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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.

REF. POZ19976

1.100.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer Appartement met 100m² terras te koop in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

190m²
Woonoppervlakte  

100m²
Terras

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl

	Luxe appartement met een geweldig dakterras en een prachtig uitzicht over Madrid, te koop in Aravaca.

