
UTHYRD

REF. MADR4003

5 500 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 5 Sovrum med 20m² terrass till uthyrning i Moncloa / Argüelles,
Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Moncloa / Argüelles »  28008

5
Sovrum  

5
Badrum  

438m²
Byggyta  

20m²
Terrass

+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

Rymlig fastighet på 440 m² med 5 sovrum att hyra
belägen i Arguelles-distriktet med fantastisk utsikt över
West Park.

Denna fastighet, belägen på en bekväm bred gata med massor av lokala butiker, har
luftiga rum, mycket ljus som ligger på 3: e våningen i en byggnad med
conciergeservice och en mycket elegant ingång i stadsdelen Arguelles i Madrid.

Fastigheten upprätthåller en klassisk stil med öppna utrymmen och en av de mest
speciella egenskaperna är trägolvet, med mycket eleganta rosenträskanter i
vardagsrummet, vardagsrummet och matsalen.

Fastigheten ligger på tredje våningen med direkt tillgång från hissen, eftersom det
bara finns en fastighet per våning och har en H-plan. Vi kommer in i lägenheten
genom en mycket rymlig hall som leder oss till vardagsrummet på vänster sida och
mindre sittgrupp med mysig öppen spis. Båda rummen har tillgång till den stora
balkongen med tillräckligt med utrymme för att sätta bord och ett par stolar för te
som överväger utsikt över parken.

I vardagsrummet finns tillgång till det stora sovrummet med klädkammare och
badrum. Mittemot vardagsrummet finns en luftig matsal som förbinder det tidigare
området med resten av rummen. Det finns tillgång till en sekundär hall där vi hittar
de återstående fyra sovrummen, ett med eget badrum och köket med separat
serviceingång och område. Det finns 2 parkeringsplatser i samma byggnad som ingår i
priset.

Det perfekta hemmet för flytt eller familjer med ett livligt socialt liv.

lucasfox.se/go/madr4003

Portvakt, Hiss, Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Parkett, Tidstypisk karaktär,
Parkering, Balkong, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Inbyggda garderober,
Interiör, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Service-hiss, Tjänsteentré, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utsikt, Walk-in closet
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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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