
VERKOCHT

REF. MAD23443

€1,750,000 Penthouse - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement met 20m² terras te koop in Almagro, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamberí »  Almagro »  28010

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

177m²
Woonoppervlakte  

20m²
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

Uniek penthouse met terras in een klassiek gebouw.
Gerenoveerd en in uitstekende staat.

Dit unieke penthouse is gevestigd in een elegant Chamberí-gebouw.

De praktische indeling, de grote ramen die de ruimte met licht overspoelen en de
zorg en goede smaak waarmee het pand is gerenoveerd, geven het elegantie en stijl,
evenals een zekere bohemien flair.

Een statige inkomhal geeft toegang tot de prachtige verhoogde lounge. Deze ruimte
heeft een hoekopstelling en is omgeven door grote raampartijen. Naast de
woonkamer vinden we een groot en mooi vlak terras dat, gezien de zuidelijke ligging,
het grootste deel van het jaar gebruikt kan worden.

De hoofdslaapkamer / mastersuite heeft talrijke ramen, veel kasten en een ruime
ensuite badkamer. Een tweede slaapkamer, momenteel in gebruik als kantoor /
bibliotheek, kan ook dienst doen als tweede slaapkamer / logeerkamer. De ruime en
gezellige keuken is voorzien van eersteklas apparatuur.

De woning heeft een berging en het gebouw waarin het zich bevindt wordt perfect
bijgewoond door de conciërge.

Kortom een unieke kans die voldoet aan de verwachtingen van de meest veeleisende
koper die op zoek is naar een penthouse.

lucasfox.co.nl/go/mad23443

Lift, Klassieke bouwstijl,
Monumentale details, Airconditioning,
Berging, Domotica systeem, Exterior,
Gerenoveerd, Inbouwkasten, Uitzicht
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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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