REF. MAD21405

685 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 1 Sovrum till salu i Trafalgar, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Chamberí » Trafalgar » 28010
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Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien

REF. MAD21405

685 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 1 Sovrum till salu i Trafalgar, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Chamberí » Trafalgar » 28010

1

1

75m²

2m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Terrass

ÖVERBLICK

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i
Trafalgar, Madrid med ett start pris på 440,000 €
Denna nya utveckling ligger i hjärtat av Chamberí, på Calle Santa Engracia, några steg
från de mest symboliska punkterna som Plaza de Santa Bárbara, Plaza de Olavide
eller Calle Ponzano.
Projektet består av renovering av en imponerande byggnad med en klassisk fasad
från tidigt 1900-tal på hörnet av Calle General Arrando. Byggnaden kommer att
innehålla ett gym, cykelparkeringsplatser, förråd och de senaste framstegen inom
hållbarhet och hemautomation.
Den här fastigheten ligger på tredje våningen och har stor charm. Utformningen av
utrymmena söker rymd och ljus och presenterar material och finish av högsta kvalitet
När vi kommer in hittar vi ett rymligt Bulthaup-kök med öppen planlösning fullt
utrustat med Neff-apparater samt ett vardagsrum med matsal och balkong med
utsikt över gatan.

lucasfox.se/go/mad21405
Gym, Portvakt, Hiss, , Naturligt ljus,
Parkett, Tidstypisk karaktär, , Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd,
Uppvärmning, Utrustat kök, Walk-in closet

Slutligen innehåller det ett sovrum med balkong och ett komplett badrum.
Detta hem kommer med alla moderna bekvämligheter och skulle vara perfekt som en
investering eller pied-à-terre i Madrid, i ett område i ständig tillväxt och utveckling.
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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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