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OMSCHRIJVING

Appartement met 3 slaapkamers, gerenoveerd met zeer
goede smaak en materialen van uitstekende kwaliteit, op
de vierde verdieping van een goed onderhouden klassiek
gebouw, met veel licht en mooi uitzicht, te koop op een
onovertroffen locatie in de wijk Recoletos.
Deze prachtige woning is gelegen op de vierde verdieping van een prachtig klassiek
pand, gebouwd in 1960 en zeer goed onderhouden. Het gebouw is gelegen in de
prestigieuze wijk Recoletos, in de wijk Salamanca, die wordt beschouwd als een van
de meest gewilde locaties in Madrid.
Het appartement heeft hoge plafonds en drie balkons over de straat met prachtig
uitzicht. Het appartement beslaat 218 m², verdeeld over de woon-eetkamer, drie
slaapkamers met eigen badkamer, een gastentoilet en de keuken met een aparte
wasruimte.

lucasfox.co.nl/go/mad24468
Lift, Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Balkon, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Inloopkast, Volledig uitgeruste keuken

Bij toegang tot de woning vinden we de inkomhal. Aan de rechterkant bevindt zich de
prachtige woon-eetkamer met veel lichtinval. Van daaruit hebben we toegang tot de
ruime hoofdslaapkamer, die aan de buitenkant is en een eigen badkamer en een
ruime kleedkamer heeft.
De andere twee slaapkamers zijn ook erg ruim en hebben een eigen badkamer en erg
leuke en praktische inbouwkasten.
De moderne keuken met zijn schiereiland is voorzien van kwaliteitsmeubels en
uitgerust met apparaten van topmerken. De wasruimte bevindt zich in een aparte
ruimte, naast de keuken, en is voorzien van een wasmachine en droger.
Naast de drie eigen badkamers in de slaapkamers heeft het appartement een
gastentoilet.
Het is een ideale woning om het hele jaar door te verblijven of als veilige tweede
woning. Zowel de onovertroffen locatie nabij het Buen Retiro Park en de Golden Mile,
als de uitstekende renovatie, uitgevoerd met de beste materialen en ontworpen om
de bewoners tevreden te stellen, maken dit appartement tot een echt pareltje.
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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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