
VENUT/UDA

REF. MAD8541

1.500.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic de 4 dormitoris amb 21m² terrassa en venda a Almagro, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

211m²
Plànol  

21m²
Terrassa
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DESCRIPCIÓ

Magnífic pis amb terrassa i fantàstiques vistes en venda a
Chamberí, Madrid.

Magnífic semi àtic situat a Almagro, un dels barris més aristocràtics i demandats del
districte de Chamberí, Madrid. La zona compta amb una gran varietat de botigues,
restaurants, galeries d'art i tots els serveis necessaris. A més, està molt a prop de
l'estació de metro de Rubén Darío i de diverses línies d'autobús.

Està situat en un modern edifici de 1970 dissenyat per Ricardo Aroca, situat en un
tranquil carrer arbrada. S'hi accedeix a través d'un ampli rebedor, a mà esquerra es
troba l'espectacular saló-menjador amb accés a una terrassa de 21 m², amb vistes
clares a la ciutat. A mà dreta hi ha la cuina, 4 dormitoris i 2

cambres de bany. Dels 4 dormitoris, el principal és de grans dimensions i disposa
d'abundant llum natural i impressionants vistes al nord de la ciutat.

Al terrat de l'edifici hi ha una piscina comunitària, a més consta de 2 places
d'aparcament al garatge de l'edifici i d'un traster.

L'habitatge es presenta en bones condicions, de tota manera es podria fer alguna
actualització, ja que ofereix moltes possibilitat de reforma. Ideal per a una família o
com a inversió, ja que està en una zona molt demandada.

lucasfox.cat/go/mad8541

Terrassa, Piscina, Servei de consergeria ,
Llum natural, Aparcament, Vistes,
Muntacàrregues, Exterior,
A prop del transport públic
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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.

REF. MAD8541

1.500.000 € Àtic - Venut/uda
Àtic de 4 dormitoris amb 21m² terrassa en venda a Almagro, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

211m²
Plànol  

21m²
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

	Magnífic pis amb terrassa i fantàstiques vistes en venda a Chamberí, Madrid.

