
VERKOCHT

REF. MAD27468

1.300.000 € Appartement - Verkocht
3 Slaapkamer appartement te koop in Castellana, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Castellana »  28006

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

218m²
Plattegrond  

4m²
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

Fantastische 3-kamer woning om te renoveren, gelegen in
een klassiek pand met een statige entree en alle moderne
gemakken.

Dit prachtige te renoveren pand ligt in het hart van de wijk Salamanca, in de wijk
Castellana in Madrid.

Bij binnenkomst in het gebouw, uit het midden van de 20e eeuw, vinden we een
spectaculaire entree, marmeren treden en een klassieke lift.

Het appartement beslaat 218 m², momenteel verdeeld in een woon-eetkamer met
balkon en veel lichtinval, twee extra woonkamers, een keuken, twee complete
badkamers en drie slaapkamers van uitstekende afmetingen. De hoofdslaapkamer
biedt tevens toegang tot een gezellig en ruim balkon op het zuiden, perfect om een
drankje te drinken of een boek te lezen. Alle kamers zijn ruim, met plafonds van meer
dan drie meter hoog.

Dankzij de indeling biedt het appartement oneindige mogelijkheden voor renovatie
en biedt het de mogelijkheid om een geweldige woning te krijgen in een uitstekende
omgeving met spectaculaire historische kenmerken zoals houten balken, gipsen
lijstwerk en de glas-in-loodramen.

Verder beschikt de woning over een berging, entree en servicelift, conciërge en
parkeermogelijkheid. Het is zonder twijfel een unieke kans om in te wonen of als
investering.

Er is ook de mogelijkheid om de tweede unit op dezelfde verdieping te verwerven en
zo een woning van 440 m² te verkrijgen.

lucasfox.co.nl/go/mad27468

Terras, Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Verwarming, Service lift,
Renovatie object, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
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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