
REF. POZ30057

1.550.000 € Penthouse - Te koop
Nieuwbouw 4 Slaapkamer penthouse met 122m² terras te koop in Aravaca, Madrid
Spanje »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

197m²
Plattegrond  

122m²
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
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OMSCHRIJVING

Prachtig gloednieuw penthouse met 4 slaapkamers en
een terras van 122 m² op de bovenste verdieping met vrij
uitzicht over Madrird, in een privégemeenschap met 24-
uursbeveiliging in het prachtige Aravaca.

Lucas Fox presenteert met trots dit prachtige penthouse met een terras op de
bovenste verdieping in het prachtige Aravaca, op slechts een klein eindje rijden van
het centrum van Madrid. De gemeenschap van El Barrial is erg populair bij gezinnen,
gezien de nabijheid van prestigieuze scholen zoals Mater Salvatoris en de
International Aravaca School, onder andere.

De ontwikkeling is gelegen op een onovertroffen locatie, dicht bij vele voorzieningen
en diensten, en het is zeer goed verbonden met de toegang tot het openbaar vervoer
naar de belangrijkste snelwegen. Slechts 5 minuten lopen naar restaurants "La
Canalla" en "Kabutokaji".

Deze privégemeenschap, met 24-uursbeveiliging, beschikt over een ruime tuin en
zwembad die tot leven zijn gebracht door een van de meest geprezen nationale
landschapsontwerpers.

Dit nieuw gebouwde pand is een van de 17 appartementen verdeeld over drie
gebouwen, het bestaat uit een ruime woon- en eetruimte die via een schuifdeur
aansluit op een prachtig terras, dit zorgt voor al het natuurlijke licht waardoor de
ruimte licht en luchtig is, de visgraat patroonvloeren in licht eiken complimenteren de
onberispelijke afwerking van het appartement.

Via de lobby aan de linkerkant vinden we een volledig uitgeruste keuken met top-of-
the-line apparatuur en ruimte voor een extra eettafel, de keuken is verbonden met
een wasruimte voorzien van een wasmachine en droger en een serviceruimte met
een en suite badkamer.

Lopend door de gang vinden we een gastenbadkamer met mooie afwerkingen, de
eerste en tweede slaapkamers aan de linkerkant zijn licht en ruim en hebben hun
eigen ingebouwde kasten afgewerkt in elegante melamine met een houten toon. De
tweede badkamer aan de rechterkant heeft een zeer hoogwaardige marmeren vloer
en een zeer comfortabel ligbad.

lucasfox.co.nl/go/poz30057

Zwembad, Tuin, Terras, Prive garage,
Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem, Diervriendelijk,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Berging, Balkon,
Alarm, Airconditioning
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Aan het einde van de gang vinden we de hoofdslaapkamer met een prachtige
inloopkast, de luxe hoofdbadkamer met een inloopdouche en apart ligbad is de
perfecte plek om te ontspannen en tot rust te komen.

Een van de belangrijkste kenmerken van deze woning is het terras van 122 m2 dat een
ononderbroken uitzicht over de hoofdstad biedt en de perfecte ruimte vormt voor
entertainment.

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

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

Daarnaast kunt u ons ook bezoeken in onze onlangs geopende Lucas Fox-lounge aan
de Avenida de Europa, 38, in Pozuelo om een kopje koffie te drinken en 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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	Prachtig gloednieuw penthouse met 4 slaapkamers en een terras van 122 m² op de bovenste verdieping met vrij uitzicht over Madrird, in een privégemeenschap met 24-uursbeveiliging in het prachtige Aravaca.

