
VERKOCHT

REF. MAD8755

1.450.000 € Appartement - Verkocht
4 Slaapkamer Appartement te koop in Trafalgar, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Trafalgar »  28010

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

285m²
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

Ruime accommodatie met 4 slaapkamers en 4 badkamers
met een open haard, terrassen en een grote slaapkamer
met een jacuzzi. Gelegen in een rustig, groen deel van de
stad.

We bevinden ons in een rustige woonstraat met weinig passerend verkeer in de wijk
Trafalgar in Madrid; een gebied dat bekend staat om zijn groene ruimten en dat
gemakkelijke toegang tot de belangrijkste delen van de hoofdstad biedt.

Deze bijzondere accommodatie bevindt zich op de vijfde verdieping van een gebouw
en biedt uitzicht op de omliggende daken en het overvloedige natuurlijke licht. Het
wordt gepresenteerd in goede staat en profiteert van airconditioning en houten
vloeren.

Bij het betreden van het pand vinden we een ruime, lichte hal met een terras, een
kast en een gastentoilet. Aan de rechterkant is de tv-kamer en een studie met een
terras.

Aan de linkerkant van de hal vinden we een deur die leidt naar de ruime woonkamer
met open haard en uitzicht op een binnenpatio die daglicht biedt de hele dag.

De woonkamer leidt naar de eetkamer en een gang brengt ons naar de keuken met
een servicelift, een tweepersoonsslaapkamer, een complete familiebadkamer met
een douche met hydromassage, een dienstslaapkamer en de hoofdslaapkamer met
een open slaapkamer met badkamer met een douche en hydromassagebad.

De laatste suite heeft de indeling van een appartement. Het heeft een badkamer,
woonkamer - eetkamer met een volledig ingerichte open keuken met toegang tot de
dienstlift. Dit onafhankelijke onderdeel kan worden onderhouden of opnieuw worden
opgenomen in het pand om meer ruimte te krijgen. Een berging is inbegrepen in de
prijs van het appartement.

Een prachtig familiehuis in een gebied dat het beste van beide werelden biedt; rust
en groen en gemakkelijke toegang tot het stadscentrum.

lucasfox.co.nl/go/mad8755

Terras, Conciërge service, Lift,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Service lift, Open haard, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Diervriendelijk,
Dienstingang,
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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