REF. MAD10623

€1,930,000 Pis - En venda

Pis d'obra nova de 2 dormitoris en venda a Recoletos, Madrid
Espanya » Madrid » Ciutat de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001
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4m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Terrassa

Contacti’ns sobre aquesta propietat
lucasfox.cat
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DESCRIPCIÓ

Pis elegant de 2 dormitoris en venda en una exclusiva
promoció d&#39;obra nova a la cobejada carrer Jorge
Juan.
Aquest pis de 2 dormitoris forma part d'una promoció excepcional en la qual
s'entrellacen l'arquitectura i la natura. La promoció està situada a la cobejada carrer
Jorge Juan, al cor de l'exclusiu barri de Salamanca de Madrid. Les zones de dia donen
al carrer Jorge Juan, mentre que a la part posterior té vistes a jardí privat de 640 m²
dissenyat per un prestigiós paisatgista: un oasi de tranquil·litat lluny de l'enrenou de
la ciutat i perfecte per a gaudir de l'excel·lent clima de Madrid .
L'edifici també comptarà amb excepcionals zones comunes, incloent un ampli
vestíbul equipat amb seguretat les 24 hores, CCTV, trasters i aparcament amb
carregador de cotxe elèctric i espai per a bicicletes. Aquest pis en concret inclou 2
places d'aparcament i 1 traster.
El pis mesura 184,9 m² i ofereix un saló-menjador, una cuina, 2 dormitoris (opció
d'afegir un tercer) i 2 banys. El disseny realça la llum natural ja que l'estructura
original no requereix pilars a tot el pis.
S'han seleccionat els millors materials, des del terra, els banys i els electrodomèstics
fins a la domòtica personalitzada, per ajudar a mantenir unes condicions òptimes de
confort i estalvi energètic.
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lucasfox.cat/go/mad10623
Jardí, Terrassa, Servei de consergeria,
Ascensor, Llum natural, Parquet,
Sostres alts, Aparcament,
Calefacció per terra radiant ,
Edifici modernista, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
Sistema domòtic, Traster, Vestidor
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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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