
VERHUURD

REF. MADR16788

2.800 € Per maand Penthouse - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer Penthouse met 16m² terras te huur in Sol, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Sol »  28013

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

106m²
Plattegrond  

16m²
Terras

+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 pand te huur in een van de meest karakteristieke
delen van Madrid, met 3 slaapkamers, 3 badkamers en
hoogwaardige afwerking.

Dit lichte, moderne duplex penthouse is gelegen in Sol, in het hart van Madrid,
omringd door allerlei soorten diensten.

Bij binnenkomst in de woning vinden we de ruime woonkamer met open keuken en
een studeerruimte. Deze kamer geniet van veel natuurlijk licht dankzij de grote
ramen, die plaats maken voor een zeer groot terras met een warme en koude
douche, evenals een aantal planten, tafels en stoelen; ideaal voor een drankje in de
frisse lucht.

Deze verdieping heeft 2 slaapkamers, gelegen aan de linkerkant van de hal, een aan
elke kant. De slaapkamer aan de rechterkant is dubbel en heeft een badkamer met
een douche en inbouwkasten. De andere slaapkamer is ook dubbel en heeft
inbouwkasten. Voordat we deze slaapkamer binnengaan, vinden we een gastentoilet
aan de linkerkant.

In de woonkamer vinden we de trap die naar de bovenverdieping leidt. Deze
praktische trap fungeert ook als een kast, zodat u optimaal van de ruimte kunt
genieten. Op de bovenste verdieping bevindt zich de hoofdslaapkamer, met een eigen
badkamer met een douche en verschillende ingebouwde kasten.

Het appartement wordt gepresenteerd met een high-end afwerking en heeft hoge
plafonds, centrale verwarming en airconditioning kanalen, afgezien van de bovenste
verdieping, die individuele airconditioning units heeft.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over dit
fantastische duplex penthouse in het hart van Madrid.

lucasfox.co.nl/go/madr16788

Terras, Natuurlijke lichtinval,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Inbouwkasten,
Exterior, Dichtbij openbaarvervoer,
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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