
VENUT/UDA

REF. MAD23491

615.000 € Àtic - Venut/uda
àtic de 1 dormitori amb 11m² terrassa en venda a Justicia, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Justicia »  28004

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

124m²
Plànol  

11m²
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

Enlluernadora àtic amb terrassa, en venda al cor de
Justícia, Madrid

Oportunitat única de viure en un fabulós àtic al cor de Justica. El pis ofereix una
terrassa de 11 m² aproximadament i magnífiques vistes a les teulades de la zona
històrica de Madrid. Com se situa en l'última planta de l'edifici, entra molt lluminoses
llum que predomina en totes les estances.

Actualment l'habitatge disposa d'una superfície de 124 m² construïts, amb un
dormitori i un bany, tot i que hi ha la possibilitat d'habilitar un segon dormitori amb
bany privat. El que fa únic a aquest àtic és sens dubte la terrassa amb sortida des del
saló. A l'obrir els seus amplis finestrals, s'aconsegueix fusionar interior i exterior per
experimentar una major sensació d'amplitud i contemplar les vistes magnífiques de
les teulades i a el cel de Madrid.

Per la seva magnífica ubicació, disposa de tots els serveis necessaris com botigues
tradicionals, comerços, i supermercats. Per tot això, és un lloc molt exclusiu per a
viure.

lucasfox.cat/go/mad23491

Terrassa, Ascensor, Parquet, Llum natural,
Vistes, Llar de foc, Exterior, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A renovar, A prop del transport públic

REF. MAD23491

615.000 € Àtic - Venut/uda
àtic de 1 dormitori amb 11m² terrassa en venda a Justicia, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Justicia »  28004

1
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

124m²
Plànol  

11m²
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.cat/go/mad23491
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


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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