REF. RZS36372

470.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris amb 21m² terrassa en venda a Las
Rozas
Espanya » Madrid » Las Rozas » 28232
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Plànol

Terrassa

PREU REBAIXAT

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 912 624 578

lasrozas@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espanya
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DESCRIPCIÓ

En venda àtic reformat a Las Rozas (Madrid), de 113 m2
construïts i en urbanització privada amb piscina i garatge
A Lucas Fox Las Rozas, ens complau presentar-vos aquest àtic lluminós i reformat de
2 habitacions amb terrassa i unes vistes extraordinàries a les muntanyes del nord de
Madrid.
Aquest àtic està situat en una urbanització privada amb piscina, conserge, garatge i
traster a la zona d'Europolis a prop de tot tipus de comerços i amb fàcil accés al
transport públic.
Aquest complex residencial ofereix un alt nivell de vida per la qualitat de l'habitatge i
la zona, que proporciona seguretat i privacitat als seus residents. La casa és ideal per
a famílies petites que necessiten un espai exterior.
En entrar a l'àtic disposem d'un rebedor que porta a una cuina totalment equipada
amb electrodomèstics d'alta gamma. Després es pot accedir a la terrassa.

lucasfox.cat/go/rzs36372
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Servei de consergeria, Pista de pàdel,
Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Seguretat, Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó, Alarma,
Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Tot seguit, a la sala d'estar, podem veure una taula encastada que la separa del
menjador. Disposa de llum natural i vistes privilegiades. Sortint del saló, tenim un
bany independent amb dutxa i un dormitori amb molt espai d'armari. A continuació
trobem el dormitori principal en suite amb un gran armari i un bany amb banyera
d'hidromassatge.
L'àtic està equipat amb materials i electrodomèstics d'alta qualitat, grans finestrals i
unes vistes meravelloses. Els terres són de fusta i tota la casa disposa d'aire
condicionat.
En resum, és un habitatge que ofereix una excel·lent qualitat de vida, envoltat
d'espais verds i llum natural en una zona residencial amb un entorn tranquil i
envoltat de natura amb accés a tot tipus de serveis a més d'estar ben comunicat.
Contacta amb nosaltres per concertar una visita.
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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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