
VERKOCHT

REF. MAD7512

679.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Goya, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Goya »  28009

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

137m²
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

Volledig gerenoveerd appartement met 3 slaapkamers,
designinterieur en een uitstekende afwerking in het hart
van Goya, in de wijk Salamanca.

Stijlvol, volledig gerenoveerd appartement van 137 m² op de eerste verdieping van
een statig gebouw in de felbegeerde wijk Goya in de stad Madrid. Het bevindt zich net
achter het beroemde Plaza de Salvador Dalí en biedt alle denkbare service voor de
deur.

Bij het betreden van de voordeur vinden we de 3 slaapkamers, 2 badkamers en een
kleedruimte aan de linkerkant. Als we rechtdoor lopen vanaf de ingang komen we de
prachtige open woon- en eetkamer tegen met een aantrekkelijke, moderne keuken
met een eiland. Er is een klein terras-balkon dat uitkomt op de woonkamer die
uitkijkt op een zeer grote, rustige binnenplaats en veel licht naar de woonkamer
biedt.

Dit is een ideaal, smaakvol gerenoveerd familiehotel in een van de beste delen van
het stadscentrum. Het is ook een uitstekende investeringsmogelijkheid gezien de
vraag naar lange en korte termijnverhuur in dit gebied en de zeer hoge potentiële
huuropbrengst.

lucasfox.co.nl/go/mad7512

Conciërge service, Lift, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Bijkeuken, 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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