
LLOGAT/ADA

REF. MADR9405

5.300 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en lloguer a Justicia, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Justicia »  28004

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

316m²
Plànol

+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

Elegant pis de 316 m² amb 11 balcons de lloguer en una
ubicació immillorable, al barri de Justícia de Madrid.

Fantàstica vivenda reformada de 316 m² situada en un edifici històric amb porter,
ubicat en una zona excepcional al barri de Justícia, a Madrid.

A través d´un impressionant vestíbul d´entrada s´arriba a un ascensor que condueix a
la quarta planta, on se situa aquest pis. Un cop a dins es pot apreciar l'elegància que
desprèn la propietat gràcies a l'estil de decoració emprat. El rebedor porta a la cuina
totalment equipada amb zona d'esmorzar, amb un celler, safareig i dormitori de
servei.

El saló-menjador, de 77 m² i amb 7 balcons al carrer del Barquillo, se situa a la part
davantera de la vivenda. S'ha instal·lat un rail al sostre perquè les làmpades del
sostre es moguin a gust, i així donar llum a les peces d'art exposades a la paret.

La zona de nit ofereix 3 dormitoris, 2 dels quals comparteixen un bany i l'altre
correspon al dormitori principal, amb bany privat. Algunes característiques
addicionals d'aquest impressionant habitatge inclouen calefacció, aire condicionat i
armaris de paret.

Ideal com a habitatge de luxe en una ubicació exclusiva de la ciutat.

lucasfox.cat/go/madr9405

Ascensor, Propietat d'època, Llum natural,
Aparcament, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Aire condicionat
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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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	Elegant pis de 316 m² amb 11 balcons de lloguer en una ubicació immillorable, al barri de Justícia de Madrid.

