
VERHUURD

REF. MADR17535

€3,471 Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 3 Slaapkamer Appartement te huur in Recoletos, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28001

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

157m²
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

3-slaapkamer appartement te huur op een
onverslaanbare locatie, aan de Calle Velázquez, in het
hart van de wijk Salamanca in Madrid.

Deze moderne accommodatie bevindt zich op de vijfde verdieping van een gebouw
met een conciërgedienst en een klassieke gevel aan de Calle Velázquez, in Recoletos.
Dit gebied ligt in het hart van Salamanca, naast de beste winkels van de stad aan de
Golden Mile.

Het appartement heeft een oppervlakte van ongeveer 157 m² en heeft een woon-
eetkamer met grote ramen op het oosten, waardoor er veel natuurlijk licht
binnenvalt. Naast de deur is de keuken, onlangs gerenoveerd en met aantrekkelijke
witte armaturen.

Een gang met veel kasten leidt naar de 3 slaapkamers. Er zijn 2 eenpersoonskamers
met een gedeelde badkamer en de hoofdslaapkamer met en-suite badkamer en
voldoende kastruimte.

Een uitzonderlijk appartement met 3 slaapkamers klaar om in te trekken, in de
felbegeerde wijk Salamanca.

lucasfox.co.nl/go/madr17535

Conciërge service, Lift, Hoge plafonds,
Houten vloeren, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Dichtbij openbaarvervoer,
Exterior, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Inloopkast
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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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