
VERKOCHT

REF. MAD18248

1.050.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Cortes / Huertas, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Cortes / Huertas »  28014

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

189m²
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

Elegante woning met 3 slaapkamers en een modern
interieur gecombineerd met traditionele elementen, te
koop in de beroemde wijk Las Letras.

Dit exclusieve appartement, gerenoveerd en met 3 balkons over de straat, is
gevestigd in een representatief gebouw op slechts een paar meter van de
wereldberoemde Paseo del Prado.

De renovatie combineert traditionele en moderne elementen met harmonie en goede
smaak: de originele vloeren (de traditionele mozaïektegels) zijn behouden, evenals
de grote deuren en de oude gouden kraanachtige toetsen van de gasradiatoren. Een
elegante en verfijnde toets die, samen met zijn hoge plafonds met gebogen hoeken
en een patrijspoortvenster, dit huiskarakter en de persoonlijkheid geeft, waardoor
het uniek en anders is. Het is ook zeer comfortabel dankzij het goede koel- en
verwarmingssysteem door luchtkanaalbuizen die in het plafond zijn ingebed en
individuele gasverwarming.

De grote woonkamer met 2 balkons is gescheiden van de keuken, die naast volledig
uitgerust is, een eetruimte en een kast heeft die, wanneer geopend, als ontbijtruimte
dient. Vanuit de keuken hebben we toegang tot de 3 slaapkamers met hun
respectieve eigen badkamers. De belangrijkste, die van buiten is, heeft een balkon
aan de straat en een grote kledingkast die fungeert als een hoofdeinde voor het bed
aan de ene kant en een soort kleedruimte vormt aan de andere kant.

Aan de andere kant van de keuken, en via een slim verborgen deur, vinden we de rest
van de slaapkamers. De tweede slaapkamer is even groot en deelt de badkamer met
dubbele deur met de gang die naar de woonkamer leidt, zodat deze ook dienst doet
als gastenbadkamer. De derde slaapkamer, aan de achterzijde van het pand, heeft
mooie gepolijste cementen vloeren. Een wasruimte completeert deze lay-out.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit spectaculaire huis in de
emblematische wijk Las Letras of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/mad18248

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Balkon, Airconditioning
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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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