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OMSCHRIJVING

Fantastisch 185 m² penthouse met 53 m² terrassen met
spectaculair uitzicht, gerenoveerd tot hoge standaard,
gelegen in een gated community met gemeenschappelijk
zwembad en tuinen dichtbij &quot;La Bolsa&quot; in
Majadahonda.

Lucas Fox presenteert met genoegen dit fantastische duplex penthouse van 185 m² te
koop op een toplocatie in Majadahonda, dicht bij internationale scholen, lokale
winkels en restaurants.

De eigenaren hebben dit penthouse onlangs gerenoveerd tot een hoge standaard,
waarbij gebruik is gemaakt van hoogwaardige materialen en een ruime open indeling
is gecreëerd.

Het pand maakt deel uit van een van de beste urbanisaties in Majadahonda, gezien
de locatie, 24-uurs beveiliging en de faciliteiten: 2 tennisbanen, 1 voetbal, 2
padeltennisbanen, zwembad, kinderspeelplaats.

We betreden het pand met de lift op de derde verdieping en worden verwelkomd in
een elegante hal. Recht vooruit vinden we de grote open woon- en eetkamer die via
kamerhoge glazen deuren aansluit op een van de twee fantastische terrassen.

De woonkamer sluit direct aan op de keuken in Amerikaanse stijl. De keuken is
voorzien van hoogwaardige apparatuur en profiteert tevens van een aparte
ontbijtruimte. Naast de keuken vinden we een kleine wasruimte.

Een schuifdeur geeft ons toegang tot de slaapvertrekken met twee slaapkamers die
een complete badkamer delen. Dit niveau wordt gecompleteerd door een
gastentoilet.

Op de bovenste verdieping vinden we een multifunctionele familiekamer (momenteel
ingericht als kantoor aan huis) die directe toegang heeft tot het grote terras van 45
m² vanwaar we genieten van een spectaculair uitzicht over de skyline van Madrid en
de tuinen van de ontwikkeling.

lucasfox.co.nl/go/poz26483

Uitzicht op de bergen, Terras, Zwembad,
Conciërge service, Lift, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Padeltennis baan,
Parkeerplaats, Airconditioning, Balkon,
Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Exterior,
Inbouwkasten, Speelplaats,
Volledig uitgeruste keuken
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Op deze verdieping bevinden zich twee slaapkamers, beide voorzien van
inbouwkasten en directe toegang tot het terras. Een daarvan is de hoofdslaapkamer
die ook profiteert van een ensuite badkamer en er is een secundaire slaapkamer die
toegang heeft tot een aparte badkamer.

Een grote parkeerplaats en een berging zijn bij de prijs inbegrepen. De tweede
parkeerplaats kan apart worden gekocht.

Samengevat, dit luxe penthouse biedt een prachtige combinatie van binnen- en
buitenentertainment en leefruimte en de kwaliteit zal indruk maken op de meest
veeleisende kopers. Het pand is in uitstekende staat, je hoeft alleen maar de sleutels
op te halen en er in te trekken.

Neem vandaag nog contact op met Lucas Fox voor meer informatie of om een
bezichtiging te regelen. We werken 7 dagen per week om ons aan te passen aan de
behoeften van onze klanten.

U kunt ons ook bezoeken in onze onlangs geopende vastgoedlounge aan de Avenida
de Europa 38 in Pozuelo om uw wensen in meer detail te bespreken, zodat we u
kunnen helpen bij het vinden van uw perfecte huis of 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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