
VERKOCHT

REF. POZ20682

1.700.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer penthouse met 160m² terras te koop in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

258m²
Plattegrond  

160m²
Terras

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

Gloednieuw luxe penthouse met groot dakterras en
prachtig uitzicht over Monte del Pardo in een exclusieve
urbanisatie in Valdemarin, op 10 minuten rijden van het
centrum van Madrid.

Lucas Fox presenteert met genoegen het laatst beschikbare gloednieuwe penthouse
in deze boetiek en zeer exclusieve urbanisatie van slechts dertig appartementen.
Deze high-end community met 24-uurs beveiliging bestaat uit vijf gebouwen van drie
verdiepingen met een prachtig avantgarde-ontwerp met privétuinen en zwembaden.

Belangrijkste kenmerken zijn het geweldige uitzicht over de bossen van El Pardo en
de allerbeste apparaten en materialen in het hele gebouw.

Via een elegante hal met een garderobe en een gastentoilet komen we in een grote
woonkamer met kamerhoge ramen met een prachtig uitzicht over het nationale park
"Monte del Pardo".

Linksaf vanuit de gang vinden we het nachtgedeelte met in totaal 4 slaapkamers. De
hoofdslaapkamer heeft een grote kleedkamer en een eigen badkamer met douche en
bad. Er zijn nog drie slaapkamers met ingebouwde kasten, die twee badkamers
delen.

De keuken is uitgerust met hoogwaardige apparatuur en een charmante
ontbijtruimte. Grenzend aan de keuken vinden we een dienst slaapkamer met
volledige en-suite badkamer.

Via een interne trap komen we op het zeer grote dakterras van 160 m², dat een
prachtig uitzicht biedt over el Pardo en de bergen van Sierra de Guadarama.

Twee grote parkeerplaatsen en een berging zijn inbegrepen in de prijs.

Kortom, dit is een van de beste penthouses te koop in de bredere gemeenschap van
Madrid en het zal een beroep doen op de veeleisende families, die graag het beste
van twee werelden hebben: leven van hoge kwaliteit in directe verbinding met de
natuur, terwijl ze in de nabijheid zijn naar centraal Madrid.

lucasfox.co.nl/go/poz20682

Uitzicht op de bergen, Terras, Zwembad,
Conciërge service, Prive garage,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Modernistisch gebouw, Parkeerplaats,
Vloerverwarming, Airconditioning, Alarm,
Berging, Beveiliging,
Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Inbouwkasten, Inloopkast,
Nieuwbouw, Uitzicht, Verwarming,
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.
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