
REF. MAD37048

1.199.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Arturo Soria, Madrid
Spanje »  Madrid »  Madrid Stad »  Arturo Soria »  28043

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

194m²
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


OMSCHRIJVING

Huis met 4 slaapkamers en een terras te koop in een
modern gebouw met een zwembad in de wijk Hortaleza, in
het noorden van Madrid.

Lucas Fox presenteert deze prachtige woning gelegen in een modern pand uit 1984,
op een bovenste verdieping met lift, met een groot terras en uitzicht op het groen,
wat voor veel charme zorgt en garant staat voor totale rust.

Het huis heeft een woon-eetkamer met toegang tot het grote terras met uitzicht op
de tuin en de groene delen van het gebouw en een aparte keuken met alle nieuwe
apparatuur inbegrepen. Het nachtgedeelte heeft vier slaapkamers met inbouwkasten,
waaronder de hoofdslaapkamer met een eigen badkamer, plus nog een aparte
complete badkamer en een toilet.

De woning heeft uitstekende kwaliteiten, zoals dubbele Climalit ramen, ideaal voor
het op temperatuur houden van de binnentemperatuur en geluidsisolatie van
buitengeluiden, parketvloeren en gladde wanden.

Het appartement heeft geen berging en de toegang tot het gebouw is aangepast voor
mensen met beperkte mobiliteit. De boerderij heeft ook grote gemeenschappelijke
ruimtes met groene zones, een tennisbaan, een gemeenschappelijk zwembad en nog
veel meer.

Het is een bevoorrechte locatie op een paar meter van geselecteerde restaurants,
winkelcentra, recreatiecentra, ziekenhuizen, parken en vervoermiddelen in het
noorden van Madrid.

lucasfox.co.nl/go/mad37048

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer
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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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