REF. MAD32439

695.000 € Pis - En venda - Reservado

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Justicia, Madrid
Espanya » Madrid » Ciutat de Madrid » Justicia » 28004
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RESERVADO
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+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.cat
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DESCRIPCIÓ

Lluminós habitatge reformat de 2 dormitoris en venda en
una finca rehabilitada íntegrament al barri de Chueca,
centre de Madrid.
Lucas Fox ofereix en aquesta oportunitat aquest preciós pis en excel·lents condicions
ubicat en una finca cantonera, clàssica de 1900 que ha estat rehabilitada del tot el
2005.
L´habitatge, que consta de 115 m² construïts cadastrals, compta amb un ampli saló
amb menjador i cuina americana, que ve completament equipada amb
electrodomèstics d´alta gamma. Els sostres alts amb bigues de fusta a la vista li
atorguen caràcter i encant a aquest pis, que en estar en una última planta i tenir
finestres a totes les estances, està dotat de molta lluminositat.

lucasfox.cat/go/mad32439
Ascensor, Llum natural, Parquet,
Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat, Vistes

A la zona de nit se situen els dos dormitoris, un amb bany privat i un segon bany que
dóna servei a convidats i al segon dormitori, més petit, però amb finestres als dos
carrers i amb vistes a teulades i cel de Madrid .
El pis se situa entre els carrers Augusto Figueroa i Hortaleza, a prop de la plaça
Chueca ia escassos metres del carrer Fuencarral, via principal de botigues de comerç.
És una zona ideal per a inversors i gent jove.
No dubteu a contactar-nos per ampliar informació i organitzar visites.
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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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