
REF. POZ24068

3.100.000 € Àtic - En venda
Àtic en excel·lents condicions de 5 dormitoris amb 160m² terrassa en venda a
Pozuelo
Espanya »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

760m²
Plànol  

160m²
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
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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Espaiós àtic dúplex de 760 m² distribuïts en dues plantes,
més una terrassa a l&#39;última planta amb una gran
terrassa i vistes meravelloses. Situat a la prestigiosa
avinguda d&#39;Europa.

Lucas Fox International Properties us presenta aquest àtic dúplex situat en una
urbanització privada amb seguretat 24 hores i excel·lents instal·lacions comunitàries,
incloent piscina exterior, pista de pàdel i jardí. Està ubicat en una de les millors zones
de Pozuelo.

L'habitatge, completament equipat amb mobles de gran qualitat, es troba en un estat
excel·lent, ja que els propietaris actuals hi han invertit contínuament. L'exemple més
recent és la cuina, dotada amb electrodomèstics de primeres marques que ofereixen
una eficiència energètica més gran, una funcionalitat silenciosa, un disseny
espectacular i funcions com la connexió Home Connect. Així mateix, compta amb una
màquina de cafè encastada amb sistema Nespresso en format càpsules per a un
confort sense complicacions.

Entrem a l'habitatge mitjançant un ascensor que porta directament al vestíbul. La
planta inferior acull tres dormitoris en suite amb vestidor i bany així com un
dormitori principal amb saló privat com a zona d'estar, bany complet i dos vestidors.
A la mateixa planta comptem amb un dormitori de servei tipus estudi amb cuina
independent.

A la planta superior, que disposa d'accés privat per ascensor, hi trobem l'entrada
principal amb un lavabo de cortesia, un ampli saló-menjador d'uns 180 m² amb tres
ambients molt lluminosos i vistes úniques a la serra ia Madrid, una cuina espaiosa
amb sortida al menjador d´estiu i accés a un solàrium amb piscina privada i
meravelloses vistes clares que fan d´aquest lloc el lloc perfecte per reunir-se amb els
amics.

En resum, trobar un àtic d'aquestes dimensions i qualitats a Pozuelo és molt difícil.
La seva pràctica distribució amb grans espais el converteixen en un gran habitatge
familiar. Gràcies a la seva proximitat al centre comercial Zielo, a botigues, a bars, etc.,
aquesta propietat és ideal per a aquells que busquen viure en una ubicació excel·lent
i ben comunicada.

lucasfox.cat/go/poz24068

Vistes a les muntanyes ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Servei de consergeria , Gimnàs,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Vistes, Sistema domòtic, Seguretat,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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El preu inclou tres places daparcament grans.

No ho dubti i vingui a veure aquest habitatge. Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox
avui mateix per telèfon o correu electrònic per organitzar una visita. Treballem set
dies a la setmana per poder adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients.

A més, també pot visitar-nos al nostre lounge Lucas Fox a l'avinguda d'Europa 38,
Pozuelo, perquè puguem analitzar els seus requisits amb més detall i així ajudar-lo a
trobar la casa o inversió perfecta.
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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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