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Pris vid förfrågan Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Palacio, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Palacio » 28013
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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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ÖVERBLICK

Rymlig fastighet belägen i en herrgård från 1940-talet
med tre våningar, garage, förråd och hiss, till salu på en
lugn gata i centrala Madrid, några meter från Plaza de
Oriente.
Lucas Fox International Properties presenterar denna spektakulära fastighet på 564
m² på första våningen i en herrgård med hiss i det mest historiska området i Madrid.
Den gemensamma ingången till slottet är elegant och emblematisk, med en
vagnpassage som ger tillgång till de olika våningarna och garageområdet.
En gång inuti leder en bred entré till tre generöst stora vardagsrum med högt i tak
och vackra originallister. Det bör noteras att ett av rummen har en fresker i taket.
Därefter har vi en stor matsal med originalmålade glasfönster och en öppen spis. Från
vardagsrummet och matsalen finns tillgång till ett sovrum med eget badrum. Bredvid
matsalen finns en stig som leder oss till serviceområdet, med separat ingång,
tvättstuga, kök och sovrum med eget badrum.

lucasfox.se/go/mad27367
Hiss, Högt i tak, Marmorgolv, Mosaikgolv,
Naturligt ljus, Parkett, Tidstypisk karaktär,
Parkering, Balkong, Bibliotek,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Gourmet lounge, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Service-hiss, Tjänsteentré, Tvättstuga,
Uppvärmning, Utrustat kök, Walk-in closet

På andra sidan hallen hittar vi ett mycket ljust rum som leder oss till en gisstoalett,
ett kapell, ett bibliotek och två sovrum, varav ett med omklädningsrum och eget
badrum.
De klassiska inslagen i detta hem har ett oöverträffat värde och gör det riktigt utsökt.
Kontakta oss för mer information eller för att besöka den här fastigheten, vilket utan
tvekan kommer att överträffa dina förväntningar.
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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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