
REF. MADR15627

6.500 € Per maand  Appartement - Te huur
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te huur in Recoletos, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28001

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

212m²
Woonoppervlakte

+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 luxe appartement te huur in een historisch
gebouw in Salamanca, een van de meest prestigieuze
buurten van de stad.

Dit prachtige appartement, op 5 minuten lopen van het Retiro-park, is gevestigd in
een 20e-eeuws gebouw dat onlangs een volledige renovatie heeft ondergaan en
beschikt over materialen en afwerkingen van de hoogste kwaliteit. Opvallende
kenmerken zijn de grote trap die naar de ingang leidt en de binnenplaatsen die
zorgen voor uitstekende ventilatie en verlichting. Ze bieden een grote
verscheidenheid aan planten en een imposante verticale tuin aan de achterzijde,
ontworpen door Patrick Blanck. Daarnaast heeft het gebouw gemeenschappelijke
ruimtes, zoals een terras met een barbecue en tuinmeubilair, een winterlounge en
een fitnessruimte, waardoor dit gebouw een speciale en zeer gastvrije plek is om te
wonen. Het heeft ook een 24-uursconciërgeservice.

Dit appartement geniet een uitstekende distributie. De hal leidt direct naar een
prachtige en ruime open keuken met een centraal eiland, ideaal om elke dag te eten.
Het is volledig uitgerust en ingericht met high-end apparatuur, glaswerk, servies,
bestek en kleine apparaten. Daarnaast biedt het een onafhankelijke ruimte waar de
bijkeuken met de wasmachine en droger zich bevinden.

Aan de linkerkant is er een grote woonkamer met twee balkons met uitzicht op de
straat die de kamer met natuurlijk licht overstroomt. Naast de woon-eetkamer is er
de grote slaapkamer met ingebouwde kasten, een eigen badkamer en veel natuurlijk
licht dat binnenkomt via grote ramen die uitkijken op de straat Príncipe de Vergara.
Aan de rechterkant van de keuken vinden we nog 2 slaapkamers met eigen
badkamers, inbouwkasten en tv's, een met een tweepersoonsbed en de andere met 2
eenpersoonsbedden. Een gastentoilet maakt het eigendom compleet.

Het huis beschikt over airconditioning en centrale verwarming om het hele jaar door
comfort te garanderen, wifi.

Neem contact met ons op om dit prachtige appartement te huren in de prestigieuze
wijk Salamanca.

lucasfox.co.nl/go/madr15627

Nu beschikbaar!
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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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