REF. MAD24406

420 000 € Lägenhet - Såld

Excellent Lägenhet med 1 Sovrum till salu i Justicia, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Justicia » 28004

1

1

68m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
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Lägenhet med en yta på 68 m², belägen på första
våningen i en klassisk byggnad med hiss. En attraktiv
renovering kan utföras i denna lägenhet med 1 sovrum
med 1 badrum, vardagsrum och matsal och öppet kök, alla
med fönster.
Lucas Fox erbjuder den här lägenheten att renovera till salu i centrum av Madrid, i
stadsdelen Justicia. Det är perfekt för investerare, par eller singlar tack vare sin
renoveringspotential för att bli en fantastisk andra bostad på ett enastående läge.

lucasfox.se/go/mad24406
Hiss, Naturligt ljus, Interiör

Det ligger i en klassisk byggnad som går tillbaka till år 1910, särskilt på den lugna
Calle Regueros, i det livligaste området i Madrid. Det är mycket nära kaféer,
restauranger, liten dekoration och klädbutiker etc. Offentlig transport ligger bara 5
minuter bort, med buss- och tunnelbanelinjer och tågstationen Recoletos ligger bara
10 minuter från fastigheten.
Kontakta oss för mer information.
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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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