
SÅLD

REF. MAD5324

850 000 € Lägenhet - Såld
Nybyggd Lägenhet med 2 Sovrum med 46m² terrass till salu i Hispanoamérica,
Madrid
Spanien »  Madrid »  Madrid Stad »  Chamartín »  Hispanoamérica »  28016

2
Sovrum  

2
Badrum  

148m²
Byggyta  

46m²
Terrass

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

Exklusiva tak våningar till salu i utmärkt läge på Paseo de
la Habana med en infinity pool, solarium och 360º utsikt
från takterrassen.

Paseo de la Habana Hem är en ny bostadsutveckling i pågående belägen på Paseo de
la Habana, ett utmärkt läge i Madrid city mellan Salamanca området och
Hispanoamerica. Projektet är helt nytt och beräknas stå klart i Januari 2019 i högsta
standard. Lucas Fox erbjuder exklusiva takvåningar som kommer att bli ljusa
moderna och rymliga, ideala för dem som älskar lyxig levnads standard mitt i stan.
Det finns faciliteter inom samma byggnad och hänförande öppna vyer mot parker och
Bernabeu stadium. Infinity pool och solarium på taket med 360º graders vyer gör
takvåningarna exklusiva och lyxiga. I varje enhet finns det 2 parkerings platser och 1
förrådsrum beläget i samma byggnad.

Ett utmärkt tillfälle för se som söker en modern, exklusiv takvåning i centrala Madrid,
ägnat för familjer eller som pied-de-terre i ett område med bra förbindelset i stan.
Med internationella skolor och konsulat nära fastigheterna är de också spännande
investerings möjligheter. 

lucasfox.se/go/mad5324

Swimming pool, Terrass, Portvakt, Hiss,
Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett, Parkering,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Inbyggda garderober, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Nybyggd, Solpaneler,
Uppvärmning, Walk-in closet
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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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