
VERKOCHT

REF. MAD18911

610.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer Appartement te koop in Justicia, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

112m²
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

Modern appartement met 2 slaapkamers in een
nieuwbouwproject met exclusieve faciliteiten in de trendy
wijk Malasaña.

Deze accommodatie maakt deel uit van een ultramoderne nieuwbouwproject gelegen
in een van de meest trendy wijken van Madrid, op de grens tussen de wijken
Malasaña en Justicia. Het gebouw heeft een volledige renovatie ondergaan en biedt
nu een verbluffend aanbod van residenties in het stadscentrum.

De woonkamer en open keuken, volledig uitgerust met Siemens apparatuur, genieten
van het uitzicht op een rustige en lichte binnenplaats. Beide slaapkamers hebben
ingebouwde kasten en een eigen badkamer. Voor maximaal comfort en gemak is er
warme en koude vloerverwarming en een domoticasysteem dat wordt aangestuurd
door de mobiele telefoon.

Tot de uitstekende gemeenschappelijke voorzieningen behoren een conciërgeservice
en een zwembad op het dak en een zonneterras met uitzicht op de 360º-stad.
Bewoners hebben ook toegang tot een gratis BMW elektrische fietsservice, perfect
voor het verkennen van de stad.

Een prachtig huis of een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid in het hart van de
Spaanse hoofdstad.

lucasfox.co.nl/go/mad18911

Zwembad, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Nieuwbouw,
Inloopkast, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, 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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