
VENUT/UDA

REF. MAD22367

1.133.964 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 46m² terrassa en venda a El Viso
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Chamartín »  El Viso »  28002

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

145m²
Edificats  

46m²
Terrassa

+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

Habitatge renovada amb 2 dormitoris, 2 banys i un ampli
saló-menjador amb accés a una terrassa amb vistes
magnífiques de tot Madrid.

A l'entrar a l'habitatge trobem el saló-menjador d'uns 30 m² amb accés a la terrassa,
la qual permet l'entrada d'abundant llum natural durant tot el dia ja que té dues
orientacions: sud-est i sud-oest.

Al costat de la sala se situa el dormitori principal amb armaris encastats i bany en
suite amb dutxa. Des d'aquesta estada també es pot accedir a la terrassa.

A través d'un distribuïdor vam arribar a el segon dormitori, aquest amb un armari
encastat; a un bany complet ia la cuina totalment equipada. Des de la cuina podrà
gaudir de vistes de tot Madrid gràcies a les seves grans finestres.

lucasfox.cat/go/mad22367

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Parquet,
A prop del transport públic , Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova, Vistes
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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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	Habitatge renovada amb 2 dormitoris, 2 banys i un ampli saló-menjador amb accés a una terrassa amb vistes magnífiques de tot Madrid.

