
VERHUURD

REF. MADR11370

2.500 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 1 Slaapkamer Appartement te huur in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28003

1
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1
Badkamers  

87m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Stijlvolle, gemeubileerde woning met 1 slaapkamer te
huur in een nieuwbouwwijk met uitstekende
gemeenschappelijke voorzieningen, in Almagro,
Chamberí.

Appartement gelegen in een van de meest gewilde woonwijken van Madrid, aan de
Calle José Abascal, in het hart van de wijk Chamberí-Almagro. Deze uitzonderlijke
locatie plaatst bewoners in het centrum van het culturele en zakelijke centrum van
Madrid, direct naast een van de meest elegante straten van de stad, de Paseo de la
Castellana, El Corte Inglés, Nuevos Ministerios en dicht bij de luxe hotels, goede
restaurants, prestigieuze bedrijven en privéklinieken van de exclusieve wijk
Salamanca.

Deze moderne en smaakvol ingerichte woning heeft een entree die de woonkamer en
de half open keuken scheidt. Verderop vinden we de slaapkamer aan de buitenkant
met een inloopkast en een eigen badkamer.

Het pand maakt deel uit van een onlangs voltooide nieuwbouwproject met de beste
materialen en afwerkingen en exclusieve gemeenschappelijke ruimtes, zoals een
jacuzzi, een sauna, een fitnessruimte en parkeerfaciliteiten. De stijl van het gebouw is
klassiek aan de buitenkant en eigentijds aan de binnenkant.

Gelegen op slechts een paar meter van het prestigieuze IE (een van 's werelds
toonaangevende business schools), het AZCA-zakendistrict en de wijk Salamanca, dit
is een ideaal huis voor executives en IE-studenten in Madrid.

lucasfox.co.nl/go/madr11370

Spa, Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Nieuwbouw, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Beveiliging, Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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