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Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Almagro, Madrid
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ÖVERBLICK

Lyxig lägenhet på en av de bästa gatorna i Almagro.
Beläget i en klassisk byggnad och renoverad till högsta
standard.
Denna utsökt färdiga lägenhet har genomgått en omfattande renovering av en
mycket prestigefylld arkitektonisk studio och strömmar av lyx vid varje tur.
Det är ljust, rymligt och ligger i en ståtligt skyddad byggnad i hjärtat av Madrids
mycket eftertraktade gyllene triangel, med stora fönster som översvämmer utrymmet
med naturligt ljus och en funktionell utsikt över den pittoreska gatan.
Lägenhetslayouten är noggrant övervägd och sveper från vardagsrummen till master
sviten komplett med omklädningsrum och badrum. Det finns ytterligare två
sovrumsviter och ett kontorsutrymme med den bästa utsikten.

lucasfox.se/go/mad20493
Portvakt, Hiss, , Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkett, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
Utrustat kök, Utsikt

Överallt där du tittar finns det verkligen exceptionella material inklusive sten, virke
och vackra fönster, och de mjuka tonerna ger en känsla av diskret komfort och lyx.
Köket är ett showpiece av design och funktionalitet med pelare som leder till
matplatsen och stora fönster som låter ljuset spela över ytorna. En separat tvättstuga
nås också från köket
Detta är en betydande egendom som kommer att göra ett perfekt familjehem eller en
exceptionell andra bostad.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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