
VENUT/UDA

REF. MAD36248

2.600.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Castellana, Madrid
Espanya »  Madrid »  Ciutat de Madrid »  Salamanca »  Castellana »  28006

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

254m²
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

En venda imponent pis de 254 m², amb tres balcons més
un mirador exterior. Es tracta d´un espaiós apartament de
tres dormitoris més un de servei, reformat amb un gust
exquisit i situat al barri de Castellana, a Madrid.

Lucas Fox International Properties ofereix un fantàstic apartament de 254 m² situat al
barri de Castellana, un dels barris més prestigiosos de Madrid.

L'habitatge està reformat amb excel·lents acabats, per la qual cosa es presenta en un
estat impecable. La distribució consta d'un gran rebedor amb un armari i un lavabo
de cortesia. A continuació, trobem 2 habitacions àmplies amb tres balcons que donen
al carrer; sala d'estar i menjador. El dormitori principal té el seu propi porxo amb
vistes espectaculars al carrer, inclou un bany complet i un vestidor.

La cuina moderna és semioberta, moblada amb mobles de qualitat i equipada amb
electrodomèstics de primera marca. La zona de descans consta de 2 dormitoris
dobles més i dos banys, un d'ells en suite, cadascun amb amplis armaris encastats.
També inclou una zona de servei amb un dormitori i un bany, amb entrada de servei
independent.

La propietat disposa de calefacció central, i A/C per conductes a totes les estances de
la casa. A l'edifici, hi ha una consergeria durant el dia.

Gràcies a la seva excel·lent distribució, habitacions confortables i ubicació en una
zona privilegiada, aquesta casa és una excel·lent opció per a aquells que busquen la
seva nova llar, o una segona residència per passar una estona a Madrid.

El preu final serà el resultat de l'augment del preu anunciat en un 7% - 11% per a
qualsevol impost i càrrec addicional atribuïble a la part compradora.

lucasfox.cat/go/mad36248

Servei de consergeria , Ascensor,
Sostres alts, Propietat d'època, Parquet,
Llum natural, Vestidor, Renovat,
Muntacàrregues, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals
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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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