
VENDIDO

REF. MAD23491

615.000 € Penthouse - Vendido
penthouse Quarto with 11m² terraço à venda em Justicia, Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Justicia »  28004

1
Quartos  

1
wc  

124m²
Plano  

11m²
Terraço

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.pt Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Cobertura deslumbrante com terraço, à venda no coração
de Justicia, Madrid

Oportunidade única de morar em uma cobertura fabulosa no coração de Justica. O
apartamento oferece um terraço de aproximadamente 11 m² e vistas magníficas para
os telhados da área histórica de Madri. Como está localizado no último andar do
edifício, entra muita luz natural, que predomina em todas as salas.

Atualmente, a casa possui uma superfície de 124 m² construída, com um quarto e um
banheiro, embora exista a possibilidade de permitir um segundo quarto com
banheiro privativo. O que torna esta cobertura única é, sem dúvida, o terraço com
acesso a partir da sala de estar. Ao abrir suas grandes janelas, é possível mesclar
interior e exterior para experimentar uma maior sensação de espaço e contemplar as
excelentes vistas dos telhados e do céu de Madri.

Devido à sua localização magnífica, possui todos os serviços necessários, como lojas
tradicionais, lojas e supermercados. Por todas essas razões, é um lugar muito
exclusivo para se viver.

lucasfox.pt/go/mad23491

Terraço, Elevador, Luz natural, Parquet,
A renovar, Aquecimento, Ar condicionado,
Armários empotrados , Chaminé, Exterior,
Perto de transporte público , Vistas
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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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