
ÖVERBLICK

Helt ny lyxig penthouse i Pozuelo med fantastisk utsikt
över Sierra Guadarrama bergen.

Denna helt nya takvåning i en lyxutveckling i ett av de mest eftertraktade områdena i
Pozuelo är en unik möjlighet att fastställa med Lucas Fox Pozuelo. Det ligger i ett av
de bästa områdena i Avenida de Europa med utmärkta lokala restauranger och
shoppingalternativ. American School of Madrid och Zielo Shopping Center ligger inom
gångavstånd.

Detta är den första återförsäljningen i denna exklusiva byggnad av endast 32
lägenheter som blev klar för ockupation under första kvartalet 2019. Utvecklingen
gynnas också av att ha en concierge-service och 24-timmars säkerhetsövervakning av
kameran.

Byggnaden är byggd på en lätt upphöjd tomt, som erbjuder invånarna mycket säker
och privat tillgång till vackra gemensamma tomter med en stor övervakad pool, en
lekplats för barn och en padelplan.

Utsikten över Sierra de Guadarrama-bergen är, utan överdrift, de bästa tillgängliga i
Pozuelo. Terrasserna är placerade på ett sådant sätt att man kan njuta av avskildhet
men kan hålla ett öga på barn som leker på gemensam mark eller pool.

Lägenheten har 4 sovrum som alla har inbyggda garderober, 3 badrum med höga
specifikationer och ett stort fullt utrustat kök med ett separat tvättstuga. Ytorna är
moderna och har en utmärkt standard i hela hemmet som har mer än 200 m2
bostadsyta.

Fastigheten har 2 premiumparkeringsplatser och 1 stort förvaringsskåp bredvid
hissen i den privata underjordiska parkeringen. En av parkeringsplatserna är extra
stor och rymmer 1 stor bil och 2 motorcyklar.

Det avundsvärda läget på Avenida de Europa i kombination med den spektakulära
utsikten, fantastiska gemensamma faciliteter och oklanderliga lyxinredningar gör
detta till en förstklassig egendom och ett vackert familjhem.

Kontakta oss idag för mer information eller för att arrangera en visning.

lucasfox.se/go/poz19144

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Hiss, Parkett, Padel-bana,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Säkerhet, Rullstolar, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Balkong

SÅLD

REF. POZ19144

1 025 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 4 Sovrum med 45m² terrass till salu i Pozuelo, Madrid
Spanien »  Madrid »  Pozuelo »  

4
Sovrum  

3
Badrum  

155m²
Planlösning  

290m²
Totalyta  

45m²
Terrass

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.se Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.se/go/poz19144
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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