REF. MAD27456

2 050 000 € Lägenhet - Till salu

Nybyggd lägenhet med 2 Sovrum med 12m² terrass till salu i Almagro, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Chamberí » Almagro » 28010
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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

Nybyggd lägenhet med 2 sovrum med eget badrum, ett
rymligt vardagsrum och ytterligare 2 lounger på
bottenvåningen tillsammans med en 12 m² stor terrass.
Byggnaden har ett gemensamt spa och gym.
Denna spektakulära bostadsbyggnad ligger i det bästa området i Chamberí, distriktet
Almagro, och erbjuder dig denna lyxiga lägenhet på nästan 180 m².
lucasfox.se/go/mad27456

Det ligger i en restaurerad klassisk byggnad och har två sovrum med eget badrum,
varav ett med omklädningsrum.
Den mycket rymliga hallen ger åtkomst till höger till ett stort köksrum bredvid
gästtoaletten. Till vänster är det rymliga dagområdet och en hall som leder till två
sovrum

Terrass, Jacuzzi, Spa, Gym, Portvakt, Hiss, ,
Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett,
Tidstypisk karaktär, , Balkong,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära transportmedel, Nybyggd,
Uppvärmning, Utrustat kök, Walk-in closet

Byggnaden har också gemensamma utrymmen i källaren där det finns ett gym med
senaste generationens maskiner, en hälsoavdelning med hydroterapidusch, en bastu
i finsk stil och ett ångrum med omklädningsrum.
Touza arkitekturstudio har genomfört en fullständig renovering som innehåller
bekvämligheterna från 2000-talet, men respekterar de periodfunktioner som ger den
personlighet.
Fastigheten har möjlighet till två parkeringsplatser.
Kontakta oss för mer information eller för att ordna en visning.
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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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