
VERKOCHT

REF. MAD6102

1.195.000 € Loft - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Loft te koop in Justicia, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

243m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Voormalig klooster, omgebouwd tot een uniek en luxueus
loft-achtig pand met dubbele hoge plafonds,
hoogwaardige materialen en een prachtig interieur.
Perfect gelegen in het centrum van Justicia.

Dit unieke loft-pand was vroeger een klooster en is te vinden in het gebied van
Justicia. Het bevindt zich op de eerste verdieping van een onlangs gerenoveerd
gebouw uit de 19e eeuw met een prachtige entree met historische elementen en
zonder lift, op een zeer rustige plek, hoewel het in het centrum van Madrid ligt. Het
gebouw biedt een mooi uitzicht op de gemeenschappelijke binnentuin en de patio
met bomen en klimop die de muren bedekken.

We betreden het pand op de eerste verdieping (80 vierkante meter) en een kleine hal
leidt ons langs een complete badkamer en naar de grote open woonkamer, eetkamer
en keuken met zijn indrukwekkende dubbele hoogte plafonds en open haard.

Aan het einde van de trap vinden we een tweepersoons slaapkamer met een
inloopkast. De bovenste verdieping (53 vierkante meter), met uitzicht op de
onderliggende verdieping, biedt een open ruimte die wordt gebruikt als een tv-kamer
en een slaapkamer met eigen badkamer.

Uitstekende materialen en stijlvolle afwerkingen overal, waardoor dit een ideaal huis
is voor een veeleisende klant die op zoek is naar iets speciaals. Het zou ook een
rendabele investering voor korte of lange termijnverhuur blijken te zijn, gezien zijn
omvang, kenmerken en locatie.

lucasfox.co.nl/go/mad6102

Conciërge service, Monumentale details,
Hoge plafonds, Open haard, Gerenoveerd,
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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