
VERHUURD

REF. MADR17999

3.500 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 4 Slaapkamer Appartement te huur in Recoletos, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Recoletos »  28001

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

230m²
Plattegrond

+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

Mooi appartement met designmeubels, hoogwaardige
afwerkingen en materialen en veel natuurlijk licht, in de
wijk Recoletos, een van de meest exclusieve delen van
Madrid.

Dit uitstekende appartement van 230 m² is gelegen in Recoletos, een van de meest
bevoorrechte buurten van Madrid. Het appartement, met hoogwaardige materialen,
is ingericht met designmeubilair en onderscheidt zich door zijn subtiele, elegante
karakter, waarin ruime kamers met lichte kleuren en hoge plafonds met lijstwerk
worden gecombineerd met moderne afwerkingen die het een uniek tintje geven.

Bij binnenkomst geeft een prachtige hal toegang tot een grote woonkamer /
eetkamer: het hart van het appartement. Deze comfortabele en gezellige kamer heeft
exclusief meubilair en veel natuurlijk licht dankzij 2 ramen. De woonkamer geeft
rechts toegang tot een keuken die lichte en donkere tinten combineert om een
moderne stijl te bieden. Het wordt gepresenteerd volledig uitgerust met eersteklas
apparatuur, met een mooie eethoek en een galerij aan de buitenkant. In dit deel van
het huis vinden we ook de dienst slaapkamer en de badkamer.

Een gang leidt van de woonkamer naar het slaapgedeelte, dat 3 prachtige
slaapkamers biedt: 2 slaapkamers (een met 2 eenpersoonsbedden) die een complete
badkamer met een ligbad delen, en de grote, lichte slaapkamer, die een een eigen
badkamer met een douche en verschillende ingebouwde kasten.

Het appartement heeft houten vloeren en is uitgerust met airconditioning, dubbele
beglazing en verwarming om uw comfort op elk moment van het jaar te garanderen.

Neem contact met ons op om dit prachtige appartement met 4 slaapkamers in
Recoletos te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/madr17999

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Verwarming,
Rolstoeltoegankelijk, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Balkon,
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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