
VERKOCHT

REF. MAD9598

1.395.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te koop in Sol, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Sol »  

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

260m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Uitstekend gerenoveerd appartement met 3 slaapkamers
in een historisch gebouw aan de Calle Mayor, direct naast
de Puerta del Sol.

Dit indrukwekkende pand is gelegen aan de Calle Mayor, in het hart van Madrid, en is
volledig gerenoveerd met de beste kwaliteiten en afwerkingen in een zeer verfijnde
stijl. Het is gevestigd in een prachtig historisch gebouw met zeer hoge plafonds en 3
balkons met uitzicht op de prachtige omliggende gebouwen.

Als we het pand binnenlopen, vinden we een aangename luchtige entree die ons naar
de woonkamer leidt met 3 balkons en hoge plafonds, met uitzicht op de prachtige
historische gebouwen van Calle Mayor. De keuken is half open en verbonden met de
woonkamer met een ruime eetkamer en een gastenbadkamer. Aan de andere kant
vinden we het slaapgedeelte met 3 mooie slaapkamers met ensuite badkamers en
ingebouwde kasten, waaronder de master met een grote inloopkast.

Omdat het zo dicht bij KM Zero in Sol ligt, een scala aan winkels, de Casco Hisórico,
Palacio Real, Plaza Mayor, enz., Is dit een zeer gewilde plek om te wonen en ideaal
voor een stel, gezinnen of investeerders voor kortetermijnverhuur. Bovendien zal het
gebied een positieve impact ervaren, aangezien het hotel 4 seizoenen momenteel in
Sol wordt gebouwd, wat het een zeer verstandige investering maakt.

Beschikbaar vanaf juni 2018.

lucasfox.co.nl/go/mad9598

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Verwarming, Inloopkast,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Balkon,
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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