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1.395.000 € Appartement - Te koop
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4
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijk luxe penthouse met 4 slaapkamers in een
exclusieve en veilige ontwikkeling met prachtige
gemeenschappelijke ruimtes, met hoge specificaties,
groot privéterras met uitzicht, gelegen op 5 minuten
lopen van Casa de Campo, in Somosaguas, Madrid.

Lucas Fox is trots om op exclusieve basis een van de beste penthouse-
appartementen in Somosaguas aan te bieden. Dit prachtige en volledig gerenoveerde
pand biedt meer dan 300 m² woon- en amusementsruimte op één verdieping. De
eigenaren hebben kosten noch moeite gespaard toen ze het hele appartement
letterlijk herbouwden, wat luxe en elegantie uitstraalt van inkomhal tot slaapkamers.

De woning is gelegen in een zeer gewilde en gated community in Somosaguas, op
slechts 5 minuten lopen van de ingang van het "Casa de Campo" park. Het gebied is
erg populair bij internationale kopers, omdat het een levensstijl in de buitenlucht
biedt en de nabijheid van de beste scholen in Madrid. De American School of Madrid,
The British Council School, Colegio Retamar en Instituto Veritas zijn allemaal binnen
10 minuten rijden te bereiken.

Dit prachtige familiehuis valt op door zijn geweldige indeling, zijn privacy, het licht in
alle kamers en het fantastische uitzicht op de skyline van Madrid vanaf het terras. De
ontwikkeling heeft prachtige gemeenschappelijke tuinen en een zeer groot zwembad.
Het bestaat uit verschillende blokken en bestaat uitsluitend uit één appartement per
verdieping, wat maximale privacy biedt, en elk blok heeft een lift en een servicelift.
De hoofdlift brengt ons naar de derde verdieping waar we worden verwelkomd in een
ruime inkomhal.

We gaan rechtdoor en komen de grote open woonkamer binnen, die opvalt door het
overvloed aan natuurlijk licht dat binnenkomt via indrukwekkende glazen
schuifdeuren van vloer tot plafond, die uitkomen op het overdekte terras. De
schuifdeuren bieden de bewoners de kans om te genieten van de naadloze
verbinding tussen woonruimtes binnen en buiten en vanuit alle ruimtes kan men
genieten van het fantastische uitzicht over de gemeenschappelijke tuinen en de
skyline van Madrid.

lucasfox.co.nl/go/poz28485

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Terras,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Speelplaats, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Alarm, Airconditioning, 
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De woonkamer geeft via schuifdeuren aan de rechterkant toegang tot een mooie
bibliotheek die ook toegang heeft tot het terras. Als we vanuit de woonkamer naar
links gaan, komen we in een elegante eetkamer, ook gescheiden door schuifdeuren
die eigenaren de mogelijkheid geven om het woongedeelte in aparte kamers te
verdelen.

Vanuit de eetkamer hebben we toegang tot de fantastische en zeer grote en volledig
uitgeruste keuken met ontbijthoek. De keuken heeft een aparte dienstingang en de
dienstslaapkamer en badkamer zijn zeer gunstig aangrenzend gelegen.

Teruggaand naar de inkomhal en rechtsaf slaan vinden we toegang tot een
slaapkamer met ensuite badkamer, die momenteel is ingericht als thuiskantoor.
Verderop in de gang komen we bij nog een slaapkamer met ensuite badkamer, beide
voorzien van mooie witte inbouwkasten.

Aan het einde van de gang hebben we toegang tot de master suite met een ensuite
badkamer en extra grote inloopkast, die vroeger nog een slaapkamer was.

Drie parkeerplaatsen en twee opbergkasten zijn bij de prijs inbegrepen.

Samenvattend is Lucas Fox verheugd deze unieke kans te presenteren van een van de
beste en grootste penthouses te koop in een exclusief project in Somosaguas. Dit
onberispelijke appartement straalt luxe en elegantie uit en zal indruk maken op de
meest veeleisende koper.

Neem contact op met Lucas Fox via e-mail of telefoon om een bezichtiging te
organiseren. We werken 7 dagen per week om ons aan te passen aan de behoeften
van onze klanten.

Als alternatief kunt u ons bezoeken in onze onlangs geopende Lucas Fox-lounge aan
de Avenida de Europa 38 in Pozuelo om uw vereisten 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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	Uitzonderlijk luxe penthouse met 4 slaapkamers in een exclusieve en veilige ontwikkeling met prachtige gemeenschappelijke ruimtes, met hoge specificaties, groot privéterras met uitzicht, gelegen op 5 minuten lopen van Casa de Campo, in Somosaguas, Madrid.

