
SÅLD

REF. MAD29789

1 980 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum till salu i Jerónimos, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Retiro »  Jerónimos »  28014

3
Sovrum  

4
Badrum  

232m²
Planlösning  

174m²
Totalyta

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.se Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Exklusiv fastighet i det emblematiska området Jerónimos,
några meter från Puerta de Alcalá. Beläget i en
restaurerad klassisk byggnad, är det en lägenhet på
andra våningen med en totalrenovering. Den har 3
sovrum och 4 badrum.

Lucas Fox presenterar denna exklusiva fastighet i hjärtat av Jerónimos, några meter
från Buen Retiro Park. Byggnaden renoverades 2003 och fastigheten
totalrenoverades 2016. Det är en lägenhet på andra våningen, i söderläge, med tre
balkonger med utsikt över gatan och naturligt ljus i alla dess rum. Det kännetecknas
av sin exklusiva design, som är den enda fastigheten på golvet, dess högkvalitativa
ytbehandlingar, utsikt och ljus.

Huset på 232 m² har 3 badrum med franska balkonger och stora omklädningsrum,
gästtoalett, stort vardagsrum, öppet kök på cirka 45 m², tvättstuga, läsplats och
förråd.

Hela hemmet har ett hemautomatiseringssystem, central och separat varm / kall
luftkonditionering för varje rum, golvvärme. Det har massivt ekgolv, dubbel Climalit-
glas och akustiskt glas; badrummen har Silestone.

lucasfox.se/go/mad29789

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak,
Utrustat kök, Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Balkong
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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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