
VENUT/UDA

REF. MAD23443

1.750.000 € Àtic - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 20m² terrassa en venda a
Almagro
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

177m²
Edificats  

20m²
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

Singular àtic amb terrassa a nivell en una finca clàssica,
reformat i en un estat excel·lent.

En un elegant edifici de Chamberí es troba aquest singular àtic.

La seva eficient distribució, els grans finestrals que inunden l'espai de llum i la cura i
bon gust amb el qual va ser renovada l'habitatge, li confereixen elegància, al mateix
temps que un cert toc bohemi.

Un vestíbul senyorial dóna accés a l'preciós saló elevat. Aquest espai està disposat
en cantonada i es troba envoltat d'amplis finestrals. Al costat de la sala, trobem una
àmplia i bella terrassa a nivell que es pot gaudir la major part de l'any, donada la
seva orientació a sud.

El dormitori principal en suite posseeix nombroses finestres, abundants armaris i un
bany privat.

Una segona estada, emprada en l'actualitat com a despatx / biblioteca, pot fer de
segon dormitori / dormitori de convidats. La espaiosa i acollidora cuina està dotada
amb electrodomèstics de primer nivell.

L'habitatge posseeix un traster i l'edifici en el qual es troba està perfectament atès
pel servei de porteria.

En definitiva, es tracta d'una oportunitat única que complirà les expectatives de
l'comprador més exigent.

lucasfox.cat/go/mad23443

Ascensor, Característiques d'època,
Propietat d'època, Aire condicionat,
Armaris encastats, Exterior, Renovat,
Sistema domòtic, Traster, 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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