REF. MAD26308

€2,580,000 Takvåning - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Almagro, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Chamberí » Almagro » 28010

3

3

335m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien

REF. MAD26308

€2,580,000 Takvåning - Till salu

Nybyggd Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Almagro, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Chamberí » Almagro » 28010

3

3

335m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

ÖVERBLICK

Takvåning med 3 sovrum med 3 terrasser, privat pool och
2 parkeringsplatser till salu i stadsdelen Almagro i
Madrid.
Denna magnifika takvåning på 257 m² ligger i en ny byggnad i stadsdelen Almagro, på
femte och sjätte våningen.
På nedre våningen finns ett kök utrustat med Neff-apparater, en gästtoalett och ett
rymligt och ljust vardagsrum med matplats med tillgång till en stor terrass på cirka 20
m². På samma våning finns de tre sovrummen, inklusive sovrummet med
omklädningsrum och eget badrum, plus ett komplett badrum för att betjäna resten av
sovrummen.
Trappor leder oss till övervåningen, som rymmer ett komplett badrum och ett ljust
rum som ger oss tillgång till två stora terrasser. Huvudterrassen är mycket rymlig och
har en privat pool.

lucasfox.se/go/mad26308
Swimming pool, Terrass, Portvakt, Hiss,
Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett, , ,
Parkering, Balkong, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Nära transportmedel,
Nybyggd, Rullstolar, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt,
Walk-in closet

Båda våningarna har sin egen ingång, som erbjuder mycket privatliv för att använda
terrasserna när som helst på dygnet.
I priset ingår två parkeringsplatser och ett förråd.
Kontakta oss idag 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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