
LLOGAT/ADA

REF. MADR18928

2.750 € al mes  Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 15m² terrassa en lloguer a Lista
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Salamanca »  Lista »  28006

2
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

139m²
Edificats  

15m²
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

Excel·lent habitatge reformat de 2 dormitoris amb una
terrassa i una plaça d&#39;aparcament inclosa en el preu
en Llista, Salamanca.

Aquesta preciosa habitatge s'ubica al barri de Llista, Salamanca, en una dels carrers
més emblemàtics de la zona. El pis està acabat de reformar i llest per entrar a viure
amb acabats i materials de la més alta qualitat. A més, l'habitatge compta amb
estades àmplies de sostres alts i molt lluminoses, a més d'una meravellosa terrassa
de 15 m². S'inclou en el preu una plaça d'aparcament gran a pocs metres de la finca:
tot un luxe al centre de Madrid.

A l'entrar, a mà esquerra, trobem una fantàstica cuina totalment reformada,
equipada amb electrodomèstics d'alta gamma i amb una petita illa central, ideal per
esmorzar o prendre l'aperitiu, al costat d'una zona de bugaderia amb rentadora-
assecadora i espai d'emmagatzematge.

Si continuem de front des del vestíbul, trobem el saló-menjador, un espai ampli amb
abundant llum natural al llarg de tot el dia gràcies a la seva orientació sud. La sala
d'estar disposa de sortida a l'agradable terrassa de 15 m², un espai assolellat i ideal
per col·locar una taula i unes cadires on menjar els caps de setmana o relaxar-se amb
alguna cosa o llegint un bon llibre.

Entre la cuina i el saló, hi ha un passadís que condueix a la zona de nit. En aquesta
part de l'habitatge hi ha un lavabo de cortesia amb dos armaris que proporcionen un
espai d'emmagatzematge considerable i un dormitori doble amb dos armaris
encastats totalment revestits i un bany privat amb dutxa. Peces del pis l'espaiós
dormitori principal amb bany privat i accés directe a la terrassa.

Els sòls són de fusta i les estances estan equipades amb aire condicionat i calefacció
central.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest magnífic pis reformat en
Llista.

lucasfox.cat/go/madr18928

Terrassa, Servei de consergeria , Ascensor,
Llum natural, Parquet, Sostres alts,
Aparcament, A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat,
S'accepten mascotes , Safareig
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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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