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3.450.000 € Penthouse - Venda
Penthouse Nova construção Quartos with 45m² terraço à venda em Almagro,
Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Chamberí »  Almagro »  28003
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DESCRIÇÃO

Cobertura Castellana: cobertura de 3 quartos em um
prédio completamente renovado em uma das ruas mais
invejáveis de Madri, José Abascal, no bairro de Almagro,
Chamberí, com um fantástico terraço de 45 m² e área de
serviço independente

Esta cobertura de luxo faz parte de um edifício completamente renovado, com
interior contemporâneo e fachada clássica. O projeto foi desenhado pelo estúdio
Touza, um dos arquitetos mais prestigiados e inovadores do mundo. O resultado é um
edifício completamente novo e espetacular, com interiores espaçosos e luminosos.

Ao entrar no sótão, a casa é acessada através de um hall de entrada que distribui a
casa em diferentes ambientes. À esquerda, os 3 quartos com banheiros privativos e
uma sala polivalente ou sala de estar. Do outro lado, a cozinha independente, com
móveis de design e eletrodomésticos de última geração. A área de serviço está
localizada atrás da cozinha, ao lado da lavanderia.

À direita da entrada, encontramos a espaçosa sala de estar com lareira decorativa e
área de jantar separadas, com acesso direto ao terraço e vista para a rua José
Abascal.

Incluído no preço estão 4 vagas de estacionamento, localizadas no mesmo prédio.

As áreas comuns do edifício têm jardins verticais e uma treliça decorativa
espetacular, dando a impressão de um oásis de tranquilidade na cidade. O edifício
oferece áreas exclusivas da comunidade, um spa com jacuzzi, sauna e banho turco,
uma sala de eventos com bar de vinhos para reuniões com amigos, estacionamento
privativo, segurança 24 horas e serviço de concierge.

Este edifício único tem todos os recursos para agradar até o comprador mais
exigente.

lucasfox.pt/go/dev1610

Spa, Jacuzzi, Serviço de porteria, Ginásio,
Elevador, Parquet, Estacionamento,
Varanda, Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Obra nova, Lavandaria, Exterior,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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