
VERHUURD

REF. MADR4422

2.000 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te huur in Justicia, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

137m²
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

Gerenoveerd en gemeubileerd appartement met 2
slaapkamers en 2 badkamers te huur aan een van de
meest trendy straten in Justicia, Calle Barbieri.

Op de tweede verdieping van een gebouw met een prachtige klassieke façade en
gerestaureerde historische kenmerken vinden we dit charmante, gerenoveerde en
gemeubileerde appartement te huur. Het is te vinden in een van de meest populaire
straten in de wijk Justicia en wordt omringd door prachtige cafés en boetieks met
zeer weinig passerend verkeer. De locatie is onverslaanbaar, want het ligt op slechts
een steenworp afstand van de Gran Via, het Chueca-plein, de Mercado de San Antón
en de belangrijkste musea in de stad (Prado, Thyssen, Fundación Maphre, enz ...) en
het Retiro-park.

Bij binnenkomst vinden we de volledig uitgeruste keuken aan de linkerkant en de
woonkamer met 2 balkons met uitzicht op de Calle Barbieri aan de rechterkant. Een
gang brengt ons vervolgens naar de 2 slaapkamers en 2 badkamers die uitkijken op
een rustige binnenplaats.

Omdat het wordt gerenoveerd en ingericht, is dit appartement perfect voor een stel
of een professioneel persoon op zoek naar een geweldige thuis in verhuisconditie op
een toplocatie in Madrid.

lucasfox.co.nl/go/madr4422

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Hoge plafonds, Verwarming, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer, Berging, 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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