
VERKOCHT

REF. MAD18153

1.900.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer Appartement te koop in Recoletos, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28001

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

211m²
Woonoppervlakte

+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

Ongelooflijke hoge verdieping appartement in Lagasca,
Recoletos, volledig gerenoveerd, met 3 balkons met
uitzicht op de straat en een overvloed aan natuurlijk licht.

Dit ongelooflijke appartement ligt op een exclusieve locatie aan de gewilde Calle
Lagasca, op een steenworp afstand van het park El Retiro in Recoletos. Het
appartement wordt gepresenteerd volledig gerenoveerd met de beste afwerkingen en
materialen en geniet van veel natuurlijk licht, omdat het volledig aan de buitenzijde
is gericht, heeft 3 balkons met uitzicht op de straat en is op een hoge verdieping.
Daarnaast geniet het van ruime kamers met hoge plafonds met een modern ontwerp
op basis van neutrale kleuren die gezellige en elegante ruimtes creëren. Het bevindt
zich in een klassiek gebouw met een berging.

Bij binnenkomst worden we verwelkomd door een ruime hal die leidt naar een grote
woon-eetkamer met 3 prachtige ramen die plaats maken voor de 3 balkons aan de
overkant van de straat: een lichte en gezellige kamer, ideaal om te ontspannen in het
gezelschap van familie of vrienden . Vervolgens vinden we de keuken, die volledig is
uitgerust en heeft een wasruimte.

In de nacht vinden we een comfortabele slaapkamer met inbouwkasten en een
familiekamer. Deze laatste kamer geeft toegang tot een andere slaapkamer met een
kingsize bed met eigen badkamer en een grote slaapkamer met een moderne
badkamer en een kleedkamer.

De woning is uitgerust met airconditioning en verwarming om te zorgen voor
maximaal comfort op elk moment van het jaar.

Neem contact met ons op om dit gerenoveerde huis in de buurt van het park El
Retiro te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/mad18153

Conciërge service, Lift, Klassieke bouwstijl,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Balkon, Dichtbij internationale scholen,
Dichtbij openbaarvervoer, Gerenoveerd,
Verwarming
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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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