
VERKOCHT

REF. MAD7785

4.600.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 6 Slaapkamer Appartement met 100m² terras te koop in Recoletos,
Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28001

6
Slaapkamers  

6
Badkamers  

454m²
Plattegrond  

100m²
Terras

+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

Immense statige woning van 454 m² op de eerste
verdieping van een klassiek gebouw uit het midden van
de twintigste eeuw aan de Calle Vélazquez, in het hart van
het felbegeerde Golden Mile-gebied van de stad Madrid.

We vinden dit prachtige luxe hotel op de eerste verdieping van een klassiek gebouw
aan de Calle Vélazquez. De omgeving is vol met high-end boetieks en restaurants en
het prachtige Retiro Park ligt op slechts 5 minuten lopen. Het prachtige gebouw heeft
een conciërgeservice met een portier die permanent in het gebouw woont.

De woning heeft een bruikbare oppervlakte van 399 m² die is verdeeld in 6 ruime
kamers met eigen badkamer en zeer ruime woonruimtes. Een van de hoogtepunten
van deze accommodatie is de indrukwekkende binnenplaats van bijna 100 m² die is
ingericht met planten en ideaal is voor familiefeesten en vieringen.

Bij de inrichting van het pand zijn luxe materialen gebruikt, zoals de marmeren vloer,
marmeren open haard en designlampen. De accommodatie is voorzien van centrale
verwarming en warmwatersystemen

Vanuit de accommodatie kunnen we genieten van het uitzicht op de beroemde Calle
Velázquez en voelen in een privéoase van luxe en comfort in het hart van de stad.

Door de royale afmetingen is het ideaal voor een groot gezin dat op zoek is naar een
exclusieve woning die zich op een eersteklas locatie in Madrid bevindt.

lucasfox.co.nl/go/mad7785

Tuin, Terras, Jacuzzi, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Klassieke bouwstijl, Open haard, Exterior,
Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, Alarm,
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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