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2 100 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i Justicia, Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Justicia »  28004
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4
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315m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Beautifuly renoverad 4-rums fastighet med familjerum
och servicekvarter i skyddad klassisk byggnad i Madrids
up-and-coming Justicia-område.

Denna 315 m² stora fastighet ligger i närheten av Justicia, en av de mest framträdande
i Madrid, i en klassisk och skyddad byggnad med en fantastisk restaurerad fasad och
entrélobby. Fastigheten äger rymliga och luftiga rum och känns ljusa och ljusa. Det
har blivit fullständigt renoverat och inrett i modern stil, men behåller vissa
periodfunktioner, till exempel de vackra franska dörrarna från vardagsrummet till
balkongen. Det finns också 2 lagringsutrymmen i samma byggnad som ingår i priset.

Lägenheten går ut mot en entré; till vänster är det rymliga vardagsrummet med yttre
utsikt, till vänster är utrymmet för närvarande som kontor. Efter från vardagsrummet
finns matsalen, som har separat tillgång till köket och serviceavdelningen. Till höger
om entrén är det unika barnrummet, plus var och en av de 3 badrummen längs den
här korridoren.

Denna lägenhet har vacker utsikt över en lummig och lugn gata i Justicia. Det känns
lugnt och hemtrevligt som gatan nedan har begränsad trafik.

lucasfox.se/go/mad4232

Hiss, Parkett, Naturligt ljus, Uppvärmning,
Tvättstuga, Luftkonditionering, Förråd,
Exteriör, 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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