
VERKOCHT

REF. MAD6579

895.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Palacio, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Palacio »  28013

2
Slaapkamers  

3
Badkamers  

165m²
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, recent gerenoveerd pand op de 4e verdieping
met 2 slaapkamers, ideaal gelegen tussen de opera en het
Palacio Real.

Modern, onlangs gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers en een prachtig
uitzicht op enkele van de meest iconische gebouwen en monumenten die Madrid te
bieden heeft. Het is een buitenhuis op de 4e verdieping, dus het wordt overspoeld
met natuurlijk licht en biedt een fenomenaal uitzicht.

Bij het betreden van deze woning lopen we een lichte gang in die leidt naar de
moderne keuken met een eiland en een eetkamer. Volgend naadloos naar rechts,
komen we in een grote woonkamer met 3 grote ramen die veel licht binnenbrengen
en een prachtig uitzicht op de omgeving bieden.

Aan de andere kant van het appartement vinden we de 2 royale slaapkamers met
grote kasten die de eigen badkamers binnenkomen. De derde badkamer bevindt zich
ook tussen de keuken en de slaapkamers. Verder beschikt de woning over een
berging.

Het zou aantrekkelijk zijn voor buitenlandse kopers die op zoek zijn naar een tweede
verblijf in de hoofdstad die in het hart van het culturele Madrid wil zijn. Het zou ook
een beroep op beide investeerders dankzij de nabijheid van de opera, en jongere
professionals, want het is slechts een korte wandeling van levendiger gebieden zoals
La Latina, Sol en Chueca.

Het zou een zeer goed vastgoedbelegging zijn dankzij de locatie en zou immens
aantrekkelijk zijn voor toeristen die op zoek zijn naar een luxe kortetermijnverhuur.

lucasfox.co.nl/go/mad6579

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Verwarming, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging,
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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