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DESCRIPCIÓ

Habitatge situat en un palauet de 1940 amb tres plantes,
garatge, traster i ascensor, en venda en un carrer tranquil
al centre de Madrid, a escassos metres de la plaça
d&#39;Orient.
Lucas Fox International Properties presenta aquesta espectacular vivenda de 564 m²
a la primera planta d'un palauet amb ascensor a la zona més històrica de Madrid.
L'entrada comuna de l'palauet és elegant i representativa, amb pas de carruatges que
dóna accés als diferents pisos ia la zona de garatge.
Un cop a l'interior, una àmplia entrada ens dóna pas a tres sales d'estar de generosa
grandària i sostres de gran alçada amb precioses motllures originals. Cal destacar
que una de les sales presumeix d'un fresc al sostre. Seguidament tenim un gran
menjador amb vitralls originals i una llar de foc. Des del saló i el menjador s'accedeix
a un dormitori amb bany privat. Al costat de l'menjador s'obre un camí que ens
dirigeix a la zona de servei, amb entrada independent, safareig, cuina i dormitori amb
bany privat.
A l'altre costat de l'rebedor trobem una estada molt lluminosa que ens condueix fins
a una solemne capella, un lavabo de cortesia, biblioteca, un dormitori amb un bany
complet i un segon dormitori amb vestidor i bany propi.

lucasfox.cat/go/mad27367
Ascensor, Característiques d'època,
Llum natural, Parquet,
Paviments hidràulics, Sostres alts,
Terres de marbre, Aparcament,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Balcó, Biblioteca,
Calefacció, Cuina equipada,
Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Muntacàrregues, Safareig, Saló gourmet,
Traster, Vestidor

Els elements clàssics que presenta aquest habitatge tenen un valor insuperable i li
aporten gran exquisidesa.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o visitar aquest
immoble, que sens dubte en les estades curtes.
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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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