
VERHUURD

REF. MADR14821

4.300 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Penthouse met 53m² terras te huur in Justicia, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

2
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2
Badkamers  

91m²
Plattegrond  

53m²
Terras
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OMSCHRIJVING

Spectaculaire penthouse met 2 slaapkamers,
gemeubileerd en met een terras van 35 m², te huur in het
hart van de wijk Justicia in Madrid.

Op slechts 5 minuten van Gran via en de Paseo de Recoletos, is dit spectaculaire
penthouse met een terras te huur in het hart van de wijk Justicia in Madrid.

Onlangs gerenoveerd, dit unieke penthouse heeft een indrukwekkend terras met drie
oriëntaties en wordt gepresenteerd in uitstekende staat met originele betegelde
vloeren in de grote slaapkamer en kwaliteit interieur en exterieur timmerwerk. Het
appartement is ingericht met exclusieve vintage meubels en is smaakvol ingericht
met kenmerkende fotografie en een verscheidenheid aan decoratieve elementen.

Het penthouse bevindt zich in een modern gebouw met een lift. Aan de linkerkant
van de ingang vinden we de keuken volledig uitgerust met high-end elektrische
apparaten, met keukengerei inbegrepen en een tafel voor dagelijks gebruik. Met
toegang tot het terras van 35m² is de keuken erg licht. In het midden van het
penthouse bevindt zich een open ruimte bestaande uit een lounge, werkruimte met
een bureau, een leesruimte, een tv en een ontspanningsruimte en een ruimte om te
dineren. Met uitzicht op het prachtige, zonnige terras is er veel natuurlijk licht en
kunt u genieten van een van de meest iconische uitzichten van de stad. Het terras,
dat zich langs 3 zijden van het penthouse bevindt, is uitgerust met tuinmeubilair
zodat u optimaal van dit fantastische terras kunt genieten.

De accommodatie heeft 2 slaapkamers, waarvan 1 met 2 eenpersoonsbedden, met
veel opslag. De grote slaapkamer heeft een ensuite badkamer, een kleedkamer en
toegang tot het terras. Een tweede badkamer completeert het appartement. Verdere
opvallende kenmerken zijn een veilige en onafhankelijke airconditioning en
verwarming.

Dit exclusieve penthouse biedt de mogelijkheid om in het hart van de stad te wonen
en tegelijkertijd te genieten van de privacy van een bevoorrechte locatie tussen de
daken van het centrum van Madrid.

lucasfox.co.nl/go/madr14821

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Houten vloeren,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
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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