
REF. POZ19976

1.100.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 100m² terrassa en venda a
Aravaca
Espanya »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

190m²
Plànol  

100m²
Terrassa

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.cat Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis de luxe amb una increïble terrassa a l&#39;última
planta i una vista impressionant sobre Madrid, en venda a
Aravaca.

Preciós àtic de 3 dormitoris (+ 1 dormitori de servei amb bany propi) en una
urbanització segura i de luxe en una de les millors zones d'Aravaca. La urbanització és
relativament nova (2015) i el pis té materials i electrodomèstics de la millor qualitat.
Té un gran dormitori principal amb bany privat i vestidor, i altres 2 dormitoris amb
armaris encastats, que comparteixen un bany complet. Hi ha espai
d'emmagatzematge addicional al passadís. També hi ha un saló ampli i molt lluminós
que es connecta a una cuina totalment equipada amb electrodomèstics d'alta
gamma; un safareig separat, amb la rentadora i l'assecadora; un dormitori de servei i
un bany.

El passadís, amb sostres alts, té una escala que ens porta a una gran terrassa a
l'última planta que té una zona per seure coberta i ofereix una vista impressionant
sobre Madrid.

La urbanització compta amb àmplies zones verdes comunitàries i una gran piscina
comunitària. El pis inclou 2 places d'aparcament grans i un traster.

El pis també disposa de calefacció per terra radiant i aire condicionat amb controls
individuals en totes les estances.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per més informació.

lucasfox.cat/go/poz19976

Terrassa, Piscina, Jardí,
Servei de consergeria , Garatge privat,
Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema domòtic, Seguretat, Safareig,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, 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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