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5.873.000 € Penthouse - Venda
Penthouse Nova construção Quartos with 99m² terraço à venda em Almagro,
Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Chamberí »  Almagro »  28003
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DESCRIÇÃO

Nova cobertura duplex de luxo com 4 quartos, 4
banheiros e 4 terraços à venda em Chamberí, Madrid.

Esta espaçosa cobertura duplex de 4 quartos tem 2 entradas, uma em cada andar e
ambas com acesso direto do elevador.

O piso inferior oferece um salão elegante com uma grande área para refeições e uma
sala polivalente com banheiro separado. Também encontramos 2 pontos de acesso
ao terraço em L de 44 m². Além disso, esta planta também possui uma grande
cozinha totalmente equipada com aparelhos de última geração, bancadas Silestone,
piso de parquet de madeira natural, radiadores de toalhas, uma grande arrecadação
e sistemas de controle de tecnologia avançada para segurança, aquecimento e
iluminação. Atrás da cozinha é a área de serviço com banheiro privativo.

No piso superior, existem 4 quartos grandes, cada um com seu próprio banheiro e
roupeiros. O quarto principal é especialmente espaçoso e possui um camarim, uma
banheira e um chuveiro no banheiro privativo e acesso direto a um terraço privativo
de dimensões mais modestas. A propriedade também oferece vistas incríveis dos
arranha-céus de Madri e da rua José Abascal.

E depois de um dia frenético, qual a melhor maneira de relaxar em um spa particular
com jacuzzi, sauna e banho de vapor, ou se divertir com os amigos na sala de eventos
sociais da comunidade com vinícolas particulares? Estas são instalações
comunitárias fantásticas exclusivas para os vizinhos.

O preço também inclui uma arrecadação e 4 vagas de estacionamento, mas seria
possível comprar assentos extras, se necessário.

O edifício também possui um serviço de portaria e segurança 24 horas, permitindo
que os moradores desfrutem de total tranquilidade.

lucasfox.pt/go/dev1609

Spa, Jacuzzi, Serviço de porteria, Ginásio,
Elevador, Parquet, Estacionamento,
Varanda, Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Obra nova, Lavandaria, Exterior,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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