
REF. MAD19993

3.970.000 € Pis - En venda
Pis de 5 dormitoris amb 156m² terrassa en venda a Recoletos, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

5
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

391m²
Plànol  

156m²
Terrassa
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Magnífica habitatge a l&#39;exclusiu barri de Salamanca,
amb estades àmplies i lluminoses, a part d&#39;una
excepcional terrassa-jardí de 156 m².

Lucas Fox ofereix en aquesta oportunitat aquest habitatge de 391 m² construïts amb
comuns (353 m² construïts + 38 m² zones comunes), se situa en una segona planta
exterior i compta amb una gran terrassa enjardinada d´uns 156 m² i orientació sud,
que il·lumina les estades d?aquesta part de l?habitatge. Disposa d´entrada de llum
natural per finestres directes al carrer i per una terrassa al pati interior, que també
disposa d´accés directe des de l´habitatge.

Totes les estances es caracteritzen per la gran amplitud i lluminositat, totes tenen
bany en suite i gran capacitat d'emmagatzematge gràcies als armaris. El saló, d'uns
100 m², és molt lluminós i inclou una pantalla de cinema professional, ubicat al
costat un lavabo de cortesia i un armari gabaner. La cuina està totalment equipada
amb accés diferenciat per al servei amb el dormitori en suite complet. Les zones
demmagatzematge també són molt àmplies.

Els acabats de cadascuna de les estances són de gran qualitat i han estat cuidats al
detall. La reforma inclou la restauració dels elements més característics de la
vivenda perquè no perdés el caràcter senyorial.

lucasfox.cat/go/mad19993

Terrassa, Jardí, Jacuzzi, Ascensor,
Terres de marbre, Llum natural, Vestidor,
Traster, Renovat, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat,
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.
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