
VERKOCHT

REF. MAD36248

2.600.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Castellana, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Castellana »  28006

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

254m²
Plattegrond

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanje
Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Indrukwekkend appartement van 254 m² te koop, met 3
balkons en 1 uitkijkpunt aan de straat. Ruim appartement
met drie slaapkamers, plus één voor service, gerenoveerd
met verfijnde smaak, in de wijk Castellana, in Madrid.

Lucas Fox International Properties biedt een fantastisch appartement van 254 m² in
de wijk Castellana, een van de meest prestigieuze buurten van Madrid.

Het pand is gerenoveerd met een uitstekende afwerking, dus het wordt
gepresenteerd in een onberispelijke staat. De indeling bestaat uit een grote hal met
garderobe en een gastentoilet. Vervolgens vinden we 2 ruime kamers met drie
balkons aan de straatkant; woonkamer en eetkamer. De hoofdslaapkamer heeft een
eigen veranda met spectaculair uitzicht op de straat, een complete badkamer en een
kleedkamer.

De moderne keuken is semi-open, ingericht met kwaliteitsmeubels en voorzien van
A-merk inbouwapparatuur. De rustruimte bestaat uit nog 2
tweepersoonsslaapkamers en twee badkamers, waarvan één en suite, elk met grote
inbouwkasten. Het omvat ook een serviceruimte met een slaapkamer en een
badkamer, met een aparte service-ingang.

Het pand heeft centrale verwarming en airconditioning via kanalen in alle kamers van
het huis. In het gebouw is overdag een conciërge aanwezig.

Dankzij de uitstekende indeling, comfortabele kamers en de locatie in een topgebied,
is dit huis een uitstekende optie voor mensen die op zoek zijn naar hun nieuwe huis
of een tweede verblijf om tijd door te brengen in Madrid.

De uiteindelijke prijs zal het resultaat zijn van een verhoging van de geadverteerde
prijs met 7% - 11% voor eventuele extra belastingen en heffingen die aan de kopende
partij kunnen worden toegerekend.

lucasfox.co.nl/go/mad36248

Conciërge service, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Service lift, Inloopkast, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dienstingang,
Dichtbij internationale scholen, 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.

REF. MAD36248

2.600.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Castellana, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Salamanca »  Castellana »  28006

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

254m²
Plattegrond

+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

	Indrukwekkend appartement van 254 m² te koop, met 3 balkons en 1 uitkijkpunt aan de straat. Ruim appartement met drie slaapkamers, plus één voor service, gerenoveerd met verfijnde smaak, in de wijk Castellana, in Madrid.

