REF. MAD25644

€800,000 Pis - En venda

Pis de 3 dormitoris en venda a Cortes / Huertas, Madrid
Espanya » Madrid » Ciutat de Madrid » Cortes / Huertas » 28014
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.cat
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DESCRIPCIÓ

Pis amb sostres alts, 3 dormitoris, balcons amb boniques
vistes en una ubicació immillorable, a prop de el jardí
botànic i el Museu de l&#39;Prat.
Aquest pis està situat a la bonica finca representativa de 1902, en una segona planta
amb ascensor. A l'entrar, tenim un espaiós rebedor que s'obre a una zona de
menjador ia continuació, el gran saló amb dos balcons amb vistes a la arbrada de
Passeig de el Prat.
A l'altre costat de l'rebedor, a la zona de nit de l'immoble, tenim els tres dormitoris de
l'habitatge, dos d'ells dobles i un individual, dos banys independents i a la fi de la
casa hi trobem la cuina gran amb cambra de safareig.
A més de la part exterior amb orientació est, les finestres d'aquest immoble donen a
dos patis diferents, el que proporciona una gran lluminositat.

lucasfox.cat/go/mad25644
Ascensor, Llum natural, Sostres alts,
Terres de marbre, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Balcó, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre ,
Llicència de lloguer, Renovat, Safareig,
Traster, Vistes

Com a afegit, l'habitatge disposa d'una terrassa comunitària al terrat de l'edifici, i un
traster propi a la planta superior. Així mateix, disposa de llicència turística.
Per les seves dimensions i ubicació, és una opció ideal tant per a famílies com per a
inversors que vulguin un habitatge en un dels carrers més valorades de la zona.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.
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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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