
UTHYRD

REF. LFMR1104

6 000 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
Excellent Hus/Villa med 2 Sovrum till uthyrning i Aravaca, Madrid
Spanien »  Madrid »  Aravaca »  

2
Sovrum  

2
Badrum  

350m²
Planlösning  

2.000m²
Totalyta

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.se Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

350m² modernt hem, designat som ett lyxigt loft med
öppna utrymmen oser av stil och sofistikerad. En bit
tropisk himmel bara 10 minuter från centrum av Madrid

Om du vill bo någonstans unikt nära centrum av Madrid och om du vill koppla av och
koppla bort från stadslivet är detta platsen för dig.

Den här fastigheten är uthyrd av en trendig designer och erbjuder en interiör i loftstil
i New York eftersom de flesta utrymmen är öppna och flyter in i varandra.

Boområdena sitter på olika nivåer på bottenvåningen, osynligt separerade med
trappsteg.

Den järn, utskjutande trappan leder dig till sovrummet, med en pittoresk terrass med
utsikt över den frodiga trädgården och ett så stort badrum att du faktiskt kan bo i
den!

De söderläge, fönster från golv till tak upptar byggnadens främsta fasad, med utsikt
över terrassen, poolen, jacuzzin och tropiskt grönska.

För ytterligare lyx finns det en vattenfallsfunktion som projicerar vatten från
byggnadens tak till poolen.

En exceptionell egenskap !!

lucasfox.se/go/lfmr1104

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Parkering
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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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