
REF. RZS32607

600.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 7m² terrassa en venda a
Majadahonda
Espanya »  Madrid »  Majadahonda »  28220

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

162m²
Plànol  

7m²
Terrassa

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Magnífic pis de 162 m² amb 4 dormitoris i 3 banys, amb
excel·lents qualitats en venda en una envejable ubicació,
amb vistes i zones verdes, a la urbanització Azata de
Majadahonda, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas es complau a presentar aquest fantàstic i ampli habitatge, amb
excel·lents qualitats i una ubicació envejable, que gaudeix de l'avantatge de tenir tot
tipus de serveis al seu voltant.

L´habitatge ofereix un gran saló de 40 m² amb terrassa, una gran cuina amb office i
un lavabo de cortesia. A la zona de nit es disposa una àmplia suite amb bany amb
banyera, tres dormitoris amb armaris encastats i un segon bany amb banyera per
donar servei a aquests dormitoris.

Inclou una plaça de garatge i un traster.

La urbanització compta amb vigilància 24 hores, piscina, pista de tennis, pista
multiusos, parc infantil i zones verdes.

Se situa en una zona residencial amb totes les comoditats, com ara col·legis i zones
comercials, i una excel·lent comunicació, per exemple, amb autobusos. Majadahonda
és una localitat que disposa de zones verdes i parcs abundants, entre els quals
destaca Monte del Pilar, un agradable espai de més de 200 hectàrees per gaudir amb
la família, fer senderisme o simplement gaudir de la natura.

En definitiva, Majadahonda posarà tota mena de serveis al vostre abast.

lucasfox.cat/go/rzs32607

Terrassa, Piscina, Jardí, Pista de tennis,
Servei de consergeria , Paviments hidràulics,
Llum natural, Aparcament, Vestidor,
Sistema d'aspiració centralitzada, Safareig,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic
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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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