
VERKOCHT

REF. MAD7142

2.253.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 4 Slaapkamer Appartement met 337m² Tuin te koop in Conde de Orgaz,
Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Arturo Soria »  28055

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

341m²
Plattegrond  

337m²
Tuin

+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

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Arturo Soria, Madrid

Modern gebouwd met gemeenschappelijk zwembad, een fitnessruimte en een tuin
met 20 huizen met prachtige ontwerpen en hoogwaardige materialen.

De exclusieve woonwijk biedt veel groene ruimtes en allerlei soorten diensten, zoals
het winkelcentrum Arturo Soria, op 5 minuten loopafstand, gemakkelijke toegang tot
het centrum via de metro of bus. Het Franse instituut, de grootste school in Europa,
ligt net om de hoek van het gebouw.

Er zijn 3 verschillende unittypes: begane grond units, met privétuinen en zwembaden;
mezzanine-appartementen met privéterrassen: en penthouses met privéterrassen en
zwembaden. Alle appartementen beschikken over een modern design, efficiënte
distributie met spectaculaire afwerkingen en de beste apparaten op de markt.

De eigenaren hebben toegang tot de meer exclusieve gemeenschappelijke ruimtes,
zoals de fitnessruimte, het royale zwembad, de tuinen, de privéparkeerplaats en de
opslagruimtes.

lucasfox.co.nl/go/mad7142

Zwembad, Tuin, Gym, Parkeerplaats,
Nieuwbouw, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, 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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