
LLOGAT/ADA

REF. LFMR1255

3.300 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 1 dormitori en lloguer a Universidad, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Universidad »  28808

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

77m²
Plànol

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Fabulosa oportunitat per viure a la zona emergent de
Plaça d&#39;Espanya, en un entorn de luxe, envoltat per
tots els serveis ia un pas dels principals monuments de la
capital

Situat a la prestigiosa Torre de Madrid (un edifici emblemàtic protegit, considerat
l'edifici residencial més alt de la capital), aquest apartament ofereix instal·lacions
d'última tecnologia, acabats de luxe i vistes impressionants. 
Gaudeix dels capvespres madrilenys des de la terrassa, usa la cuina moderna
completament equipada i relaxa't a la sala d'estil industrial. 
Aquest apartament es moblarà amb mobles moderns, alguns de disseny italià. 
Aquesta residència prestigiosa ofereix seguretat les 24 hores i una zona comunitària
amb piscina, solàrium i un gimnàs complet.

lucasfox.cat/go/lfmr1255
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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