
VERKOCHT

REF. MAD8541

1.500.000 € Penthouse - Verkocht
4 Slaapkamer Penthouse met 21m² terras te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28010

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

211m²
Plattegrond  

21m²
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

Prachtig appartement in het centrum te koop in Chamberi
met een terras en een prachtig uitzicht op de stad.

Dit prachtige semi-penthouse is gelegen in Almagro, een van de meest nobele en
gewilde buurten in de wijk Chamberi in Madrid. Met een overvloed aan winkels,
restaurants en kunstgalerieën, evenals alle noodzakelijke diensten, is dit het ideale
gebied om het meeste uit de stad te halen. Bovendien is het gebied met het
metrostation Rubén Darío en verschillende busroutes in de buurt erg goed verbonden
met de rest van Madrid.

Gelegen in een rustige, groene straat, het moderne gebouw waarin we het
appartement vinden dateert uit de jaren 1970 en werd ontworpen door Ricardo Aroca.
We komen het appartement binnen in een brede hal met aan de linkerkant de
spectaculaire woon-eetkamer die toegang geeft tot een terras van 21m² met een
prachtig vrij uitzicht op de stad. Rechts van de gang vinden we de keuken, 4
slaapkamers en 2 badkamers. Van de 4 slaapkamers is de hoofdslaapkamer bijzonder
ruim met veel natuurlijk licht en een prachtig uitzicht richting het noorden van de
stad.

Er is een gemeenschappelijk zwembad op het dakterras, 2 parkeerplaatsen in de
garage in hetzelfde gebouw en een opslagruimte.

Het pand wordt gepresenteerd in goede staat, maar zou kunnen profiteren van een
update en biedt geweldige mogelijkheden voor renovatie. Het appartement is een
uitstekend gezinshuis in het centrum van de stad en dankzij de ligging in een gebied
met een dergelijke hoge vraag, zou dit een opwindende investeringsmogelijkheid
bieden.

lucasfox.co.nl/go/mad8541

Zwembad, Terras, Conciërge service,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Uitzicht, Service lift, Exterior,
Dichtbij openbaarvervoer
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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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