
VENUT/UDA

REF. MAD22831

€795,000 Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Palacio, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Palacio »  28005

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

151m²
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Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Pis singular íntegrament renovat al barri de Palau,
Madrid.

En un dels racons més singulars de barri de Palau, es troba aquesta magnífica
habitatge.

El pis se situa en una tercera planta sense ascensor d'un edifici de segle XIV i els
actuals propietaris l'han renovat de manera impecable, per crear un espai únic a tota
la ciutat.

L'habitatge compta amb més de 151 m² en dues altures i disposa de tres balcons al
carrer, perquè la llum flueixi amb facilitat per l'espai. Els alts sostres, la magistral
distribució de l'espai i la qualitat dels materials emprats la converteixen en
l'habitatge ideal fins per al comprador més exigent.

Compta amb dos dormitoris amb bany privat, inclòs el principal que ofereix una
petita i bella terrassa.

La cuina s'ha dissenyat amb molta cura i s'ha equipat amb tots els elements
indispensables d'un habitatge d'aquesta categoria: mobles de disseny, doble frigorífic
de disseny en vidre, electrodomèstics de gamma alta, placa de vitroceràmica, grill,
barbacoa, rentadora i vinoteca integrada amb capacitat per a 36 ampolles.

L'habitatge es lliura amb tots els mobles i elements presents, des dels mobles i llums
de disseny a les obres fotogràfiques i pictòriques.

Es tracta d'una oportunitat única que cap comprador amb bon gust i criteri pot deixar
escapar.

lucasfox.cat/go/mad22831

Terrassa, Característiques d'època, Parquet,
Propietat d'època, Sostres alts,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Renovat, Sistema domòtic
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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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