
VERKOCHT

REF. MAD14652

965.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Goya, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Goya »  28009

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

126m²
Plattegrond

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Goya, Madrid

Deze prachtige nieuwbouwproject biedt 12 huizen in een klassiek gebouw dat
volledig is gerenoveerd in het hart van Madrid, op een paar minuten lopen van het
karakteristieke Retiro-park.

Het gebouw is volledig gerenoveerd en heeft aantrekkelijke originele kenmerken
behouden, zoals de klassieke gevel, die het onderscheidt als een van de meest
bijzondere gebouwen in de buurten Ibiza en Salamanca. Het interieur heeft ook
enkele van deze statige stijlkenmerken behouden en tegelijkertijd gecombineerd met
een modern ontwerp met uitstekende afwerkingen.

De woningen variëren in grootte van 111 m² tot 157 m². Ze bieden grote, lichte kamers
met een semi-open keuken en 2-3 slaapkamers met eigen badkamers. Twee van hen
hebben ook grote terrassen van 90 m² en 40 m², die toegankelijk zijn vanuit de
woonkamer. Bovendien hebben alle woningen een opslagruimte.

Een ander uniek kenmerk van deze ontwikkeling is dat het gebouw een grote
patiotuin heeft. Sommige van de appartementen hebben grote ramen met uitzicht op
de patio, waardoor u zich in een oase in het centrum van Madrid waant.

Een uitzonderlijke kans voor wie op zoek is naar een exclusief huis in het hart van de
stad.

highlights

Volledig gerenoveerd klassiek gebouw
Groot aangelegde patio
Modern ontwerp en onverslaanbare afwerkingen
Ruime lichte appartementen, twee met grote terrassen
Opslagruimte inbegrepen

lucasfox.co.nl/go/mad14652

Lift, Natuurlijke lichtinval, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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