
VERKOCHT

REF. MAD21405

700.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 1 Slaapkamer appartement te koop in Trafalgar, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Trafalgar »  28010

1
Slaapkamers  

1
Badkamers  

75m²
Plattegrond
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Trafalgar, Madrid

Deze nieuwbouwproject is gelegen in het hart van Chamberí, aan de Calle Santa
Engracia, op een steenworp afstand van de meest karakteristieke punten zoals Plaza
de Santa Bárbara, Plaza de Olavide of Calle Ponzano.

Het project omvat de renovatie van een indrukwekkend gebouw met een klassieke
gevel uit het begin van de 20e eeuw op de hoek van Calle General Arrando. Het
gebouw krijgt onder meer een fitnessruimte, fietsenstallingen, bergingen en de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en domotica.

Deze woning is gelegen op de derde verdieping en heeft veel charme. Het ontwerp
van de ruimtes streeft naar ruimtelijkheid en licht, en presenteert materialen en
afwerkingen van de hoogste kwaliteit

Bij binnenkomst vinden we een ruime open keuken van Bulthaup, volledig uitgerust
met Neff-apparatuur, evenals een woon-eetkamer met een balkon met uitzicht op de
straat.

Tot slot omvat het een slaapkamer met balkon en een complete badkamer.

Dit huis is van alle moderne gemakken voorzien en zou ideaal zijn als investering of
pied-à-terre in Madrid, in een gebied in constante groei en ontwikkeling.

lucasfox.co.nl/go/mad21405

Gym, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, 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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