
SÅLD

REF. MAD38413

950 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 15m² terrass till salu i Retiro, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Retiro »  Ibiz »  28009

3
Sovrum  

2
Badrum  

125m²
Planlösning  

15m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Fantastisk lägenhet med 3 sovrum, nyligen renoverad
med utmärkt finish och en terrass på 15 m² till salu i
stadsdelen Retiro, Madrid.

Lucas Fox erbjuder denna fantastiska lägenhet med terrass i stadsdelen Retiro. Det är
en mycket lugn gård intill parken El Buen Retiro. Lägenheten ligger på en sjätte
exteriörvåning, med dubbel nord- och sydorientering. Huset sticker också ut för att få
rikligt med naturligt ljus.

Från vardagsrummet/matsalen kan du gå direkt till terrassen på cirka 15 m², med sitt
utomhusområde för avkoppling, i renaste Ibiza-stil, både på morgonen och på sen
eftermiddag. Köket är helt öppet mot vardagsrummet. Tack vare dess genomskinliga
fördelning och dess utgång till terrassen uppnås en stor flytbarhet av utrymmen.
Dessutom är utsikterna som erbjuds tydliga, eftersom det inte finns några byggnader
kopplade till terrassen.

I rastplatsen finns tre sovrum och två badrum. Det stora sovrummet har ett eget
badrum. Dessutom finns det ytterligare ett dubbelrum med en liten terrass och ett
enkelrum. Eftersom det ligger på översta våningen och har så många fönster är
klarheten i alla rum imponerande.

På gården finns en dörrvakt dagtid och ett litet förråd motsvarar lägenheten.

Det är utan tvekan ett alternativ att överväga för dem som gillar öppna och ljusa
utrymmen inom Madrids asfalt.

lucasfox.se/go/mad38413

Terrass, Portvakt, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Chill out plats,
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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