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3.100.000 € Penthouse - Te koop
Excellent 5 Slaapkamer penthouse met 160m² terras te koop in Pozuelo, Madrid
Spanje »  Madrid »  Pozuelo »  28223
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OMSCHRIJVING

Ruim duplex penthouse van 760 m² verdeeld over twee
verdiepingen, plus een solarium op het dak met een groot
terras en een prachtig uitzicht. Gelegen aan de
prestigieuze Avenida de Europa.

Lucas Fox International Properties presenteert dit duplex penthouse gelegen in een
privé ontwikkeling met 24-uurs beveiliging en uitstekende gemeenschappelijke
voorzieningen, waaronder een buitenzwembad, padel tennisbaan en tuin. Het is
gelegen in een van de beste wijken van Pozuelo.

Het huis, volledig uitgerust met meubilair van hoge kwaliteit, verkeert in uitstekende
staat, aangezien de huidige eigenaren er voortdurend in hebben geïnvesteerd. Het
meest recente voorbeeld is de keuken, uitgerust met apparaten van topmerken die
een grotere energie-efficiëntie, een spectaculair ontwerp en functies zoals de Home
Connect-verbinding bieden. Het heeft ook een ingebouwde koffiemachine met
Nespresso-systeem in capsule-formaat voor ongecompliceerd comfort.

We komen het huis binnen via een lift die direct naar de lobby leidt. De
benedenverdieping herbergt drie ensuite slaapkamers met een kleedkamer en
badkamer, evenals een grote slaapkamer met een eigen woonruimte, een complete
badkamer en twee kleedkamers. Op dezelfde verdieping hebben we een studio-
achtige dienstenslaapkamer met een aparte keuken.

Op de bovenverdieping, die per lift privé bereikbaar is, vinden we de hoofdingang
met gastentoilet, een ruime woon-eetkamer van circa 180 m² met drie zeer lichte
kamers en uniek uitzicht op de bergen en Madrid, een ruime woonkeuken met
toegang tot de zomerse eetkamer en toegang tot een solarium met een
privézwembad en een prachtig vrij uitzicht dat deze plek de perfecte plek maakt om
vrienden te ontmoeten.

Kortom, het vinden van een penthouse van deze omvang en kwaliteit in Pozuelo is
erg moeilijk. De praktische indeling met grote ruimtes maakt het een geweldige
gezinswoning. Dankzij de nabijheid van het winkelcentrum Zielo, winkels, bars, etc. is
deze woning ideaal voor mensen die op een uitstekende en goed verbonden locatie
willen wonen.

De prijs is inclusief drie grote parkeerplaatsen en een berging.

lucasfox.co.nl/go/poz24068

Uitzicht op de bergen, Zwembad,
Verwarmd zwembad , Tuin, Jacuzzi,
Prive garage, Gym, Conciërge service,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Beveiliging,
Balkon, Alarm, Airconditioning
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Aarzel niet en kom deze woning bekijken. Neem vandaag nog telefonisch of per e-
mail contact op met Lucas Fox om een bezichtiging te regelen. We werken zeven
dagen per week om ons aan te passen aan de behoeften van onze klanten.

Daarnaast kunt u ons ook bezoeken in onze Lucas Fox-lounge aan de Avenida de
Europa 38, Pozuelo, zodat we uw wensen nader kunnen analyseren en u zo kunnen
helpen bij het vinden van het perfecte huis of de beste investering.
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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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	Ruim duplex penthouse van 760 m² verdeeld over twee verdiepingen, plus een solarium op het dak met een groot terras en een prachtig uitzicht. Gelegen aan de prestigieuze Avenida de Europa.

