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1.475.000 € Appartement - Verkocht

Excellent 3 Slaapkamer appartement te koop in Recoletos, Madrid
Spanje » Madrid » Madrid Stad » Salamanca » Recoletos » 28001
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Exclusief appartement van 135 m² met ruime kamers,
gerenoveerd met luxe kwaliteitsafwerkingen, met 3
slaapkamers te koop in een klassiek gebouw op een paar
meter van Jorge Ortega y Gasset en Plaza del Marqués de
Salamanca.
Lucas Fox presenteert dit geweldige gloednieuwe appartement van 135 m² in de wijk
Salamanca, Castellana, strategisch gelegen op een paar meter van Plaza del Marqués
de Salamanca en Calle Ortega y Gasset.
Het is een unieke woning door zijn vormgeving, ligging en lichtinval. Het wordt
volledig gerenoveerd gepresenteerd en bevindt zich op de vijfde verdieping buiten,
met uitzicht op de gebouwen. De hoge plafonds geven het een ongelooflijk ruimtelijk
gevoel in alle kamers.

lucasfox.co.nl/go/mad32257
Lift, Hoge plafonds, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning,
Dichtbij internationale scholen,
Dubbel glas, Exterior, Gerenoveerd, Uitzicht,
Volledig uitgeruste keuken

Bij het betreden van de woning vinden we een grote woonkamer die uitkijkt op de
buitenkant. De moderne keuken staat in open verbinding met het woongedeelte,
waardoor het ideaal is om gezellig samen te zijn.
In het oostelijke deel van het pand is er een nachtgedeelte, met 3 slaapkamers,
waarvan 2 met eigen badkamer en grote opslagruimte. Ten slotte wordt een
gastenbadkamer aangeboden voor de rest van het huis en voor de gasten, gelegen in
de hal.
De woning is voorzien van centrale verwarming. Het klassieke pand heeft een portier
en een eigen berging.
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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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