
VERKOCHT

REF. MAD4157

2.960.000 € Appartement - Verkocht
9 Slaapkamer Appartement te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28010

9
Slaapkamers  

2
Badkamers  

364m²
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

350 m² onroerend goed te koop in een historisch gebouw
aan de Calle Almagro met 8 kamers, waaronder 6
kantoren.

Gelegen in het belangrijkste gedeelte van Madrid, Calle Almagro, beroemd om zijn
majestueuze architectuur, vinden we dit grote historische pand met unieke antieke
houten meubels en een statige sfeer. Het gebouw heeft een conciërge en 12-
uursbeveiliging.

Het pand beslaat ongeveer 350 m² en profiteert van de natuurlijke lichtinlaten aan de
oost- en westzijde, met uitzicht op de Calle Almagro en de rustige met bomen
omzoomde Monte Esquinza met een mooi gesloten terras met tafel en stoelen met
uitzicht op de straat.

In het pand vinden we 8 kamers, waarvan 6 kantoren. Er is een grote receptie en een
grote vergaderzaal met 2 kamerhoge ramen met uitzicht op de Calle Almagro.

Er zijn twee opslageenheden voor archivering en andere toepassingen. De
vergaderzaal en het "president" -kantoor met een woonkamer en bibliotheek zijn
bijzonder ruim en indrukwekkend. De woning heeft 1 badkamer, 1 gastenbadkamer en
een keuken. Er is 2 parkeerplaatsen inbegrepen bij een lift die u rechtstreeks naar
het kantoor brengt.

Deze woning zou ideaal zijn als een ambassade, advocatenkantoor, verhuizingen van
bedrijven, etc. maar het kan evengoed worden gebruikt als een ruim, luxe
appartement.

lucasfox.co.nl/go/mad4157

Terras, Prive garage, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Verwarming,
Open haard, Exterior, Dubbel glas,
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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