
UTHYRD

REF. MADR6189

1 300 € per månad  Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 1 Sovrum till uthyrning i Justicia, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

1
Sovrum  

1
Badrum  

60m²
Byggyta

+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

Renoverad 1-rumslägenhet med öppen planlösning och
kök med utmärkt centralt läge i Madrid centrum.

I en totalrenoverad byggnad från början av 1900-talet utan hiss i Chueca-området
finner vi denna attraktiva, renoverade lägenhet att hyra.

När du kommer in i lägenheten hittar man vardagsrummet med en dekorativ eldstad,
trägolv och ett öppet kök som är fullt utrustat. Detta söderläge rymmer 3 fönster mot
den välskötta innergården, vilket gör den väldigt ljus.

En dörr leder till badrummet som ligger inne i sovrummet men skiljer sig från det tack
vare den smarta layouten. Det finns en takfläkt och två fönster motsatta varandra i
sovrummet, vilket skapar en underbar bris. Sovrummet mäter en generös 19 m²
ungefär.

Denna fastighet skulle vara idealisk för en enda professionell eller par och kan hyras i
minst 1 år.

lucasfox.se/go/madr6189

, Naturligt ljus, Parkett, Tidstypisk karaktär,
Inbyggda garderober, Interiör,
Luftkonditionering, Öppen spis, Renoverad,
Uppvärmning, Utrustat kök
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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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