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REF. POZ29209

900.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 100m² de jardí en venda a
Aravaca
Espanya »  Madrid »  Aravaca »  28023

3
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3
Cambres de bany  

167m²
Plànol  

100m²
Jardí
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DESCRIPCIÓ

Fantàstic pis en planta baixa de 3 dormitoris amb jardí de
100 m², en una exclusiva i segura urbanització en venda a
El Barrial, Aravaca, Madrid.

Lucas Fox es complau a presentar-li una altra oportunitat a aquesta fantàstica
urbanització. Aquest impressionant pis en planta baixa de 3 dormitoris amb jardí
envoltant de 100 m² és un habitatge molt sol·licitada i les oportunitats de compra en
aquest complex residencial són escasses.

Aquesta prestigiosa urbanització de luxe és una de les millors de la zona del Barrial
d'Aravaca, que s'ha convertit en la destinació predilecte de les famílies que busquen
habitatges moderns i d'alta qualitat en els voltants de Madrid centre.

Aquest habitatge s'ubica a la prestigiosa zona del Barrial, on trobareu una sèrie de
promocions d'obra nova de luxe modernes i una bona oferta de restaurants locals
com La Cannala i el japonès KaButoKaji.

A l'entrar a el pis, passem a un elegant rebedor que divideix l'habitatge en dues
zones independents. De front, passem a un ampli i lluminós saló-menjador des del
qual, per unes portes de vidre de terra a sostre d'alta qualitat, tenim accés directe a
jardí amb porxo cobert.

Des de l'entrada ia mà dreta, es presenta l'àmplia cuina, que està equipada amb
electrodomèstics d'alta gamma i compta amb una zona d'esmorzar. La cuina també
es beneficia de sortida directa a jardí.

Caminant des del rebedor, trobem un passadís que dóna accés als dormitoris. En el
fons, hi ha un espaiós dormitori principal amb el seu bany privat, amplis armaris
encastats i accés directe a la terrassa del darrere.

A mà esquerra de passadís, trobem dos amplis dormitoris secundaris, tots dos amb
bonics armaris encastats de color blanc. A l'altre costat de passadís hi ha un bany
complet que comparteixen dos dormitoris secundaris.

L'habitatge es beneficia de calefacció per terra radiant, persianes elèctriques i banys
de Porcelanosa.

lucasfox.cat/go/poz29209

Piscina, Jardí, Servei de consergeria ,
Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Edifici modernista,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Seguretat,
S'accepten mascotes , Parc infantil,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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S'inclouen en el preu dues àmplies places de garatge subterrani i un traster.

Aquesta urbanització és una de les millors de la zona, amb bonics jardins
comunitaris, una gran piscina comunitària supervisada i una piscina per a nadons
amb vestidors, una casa club per a festes, pistes de pàdel i una zona lúdica infantil.

En resum, aquest és un pis en planta baixa únic i de molt alta qualitat en un dels
millors complexos residencials de luxe a Aravaca, amb una ubicació i unes
instal·lacions excel·lents. Tot això, ho en un habitatge interessant per a una àmplia
gamma de compradors amb perfils molt diferents, incloent parelles, famílies i
inversors.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per obtenir més informació o per concertar una
visita. Treballem els 7 dies de la setmana per adaptar-nos a les necessitats dels
nostres clients.

També pot visitar-nos al nostre recentment inaugurat Property Lounge a l'avinguda
d'Europa número 38 a Pozuelo, per discutir els seus requisits amb més detall i ajudar-
lo a trobar la seva llar 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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