
SÅLD

REF. MAD4916

860 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Recoletos, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28004

1
Sovrum  

1
Badrum  

97m²
Planlösning

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

Utmärkta nutida våningar layout från 1 till 5-sovrum
fastigheter till salu i denna helt nya bostadsutveckling
med gemensamma faciliteter på den populära Calle
Recoletos.

Denna hänförande nya bostadsutveckling, belägen i det mest exl´klusiva området i
det välbärjade Salamanca distriktet, Recoletos, är en juvel i hjärtat av Madrid. Den
lummiga gatan Recoletos iär ett perfekt läge för bra tillgång till restauranger och
bekvämligheter i stan. 

Byggnaden har bevarat original klassisk stil och den historiska fasaden har blivit
restaurerad. Den kan skryta med att innneha många gemensamma faciliteter så som
ett gym, vin källare för ögarna och en charmig Zen trädgård. 

Inuti har de möblerade våningarna ett mycket nutida utseende, med högklassiga
avslutningar och material. Denna fastigheter erbjuder ett rymligt vardags rum med
exteriöra fönster som blickar ut över Calle Recoletos och Calle Cid.

De mäter mellan 97 m² och 360 m² och sträcker sig från 1-sovrums fastigheter med 1
badrum till 5-sovrums fastigheter med 5 badrum. Sol paneler hjälper byggnadens
energi förbrukning och tillgodoser behovet fäär et mer eko vänligt stads boende. 

Dessa fastigheter är specielt tilltalande för familjer som flyttar till staden eller
investerare då det finns hög förfrågan på hyresobjekt i Salamanca området.

lucasfox.se/go/mad4916

Portvakt, Gym, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Walk-in closet , Uppvärmning, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Domotiskt system
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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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