
VENDIDO

REF. MAD4745

2.025.000 € Penthouse - Vendido
Penthouse Nova construção Quartos with 61m² terraço à venda em Justicia, Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Justicia »  28004

4
Quartos  

5
wc  

250m²
Plano  

61m²
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

Excelente cobertura de 4 quartos com um grande terraço
para venda em um novo empreendimento de construção
na rua Fernando VI.

Encontramos esta impressionante cobertura para venda em um elegante edifício na
Rua Fernando VI, com uma fachada clássica restaurada e fantásticas instalações
comunitárias.

O sótão mede 266 m² e oferece um terraço privativo de 71 m². Entramos no
apartamento pela porta principal, que leva a um corredor. De um lado do corredor,
encontramos as áreas do dia e do outro lado as áreas da noite, enquanto se
continuamos em frente, chegamos à cozinha. Finalmente, encontramos o quarto
principal no andar superior. Todos os quartos têm casa de banho privada, e há
também um lavabo adicional.

A promoção oferece fantásticas instalações comunitárias, como um clube com
academia, adega, spa e sauna. Todas as unidades têm a opção de adquirir 2 vagas de
estacionamento por um custo adicional.

Uma magnífica cobertura com um grande terraço privado em uma das ruas mais
prestigiadas de Madrid.

lucasfox.pt/go/mad4745

Terraço, Spa, Ginásio, Elevador, Parquet,
Luz natural, Características da época,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vestiário, Varanda,
Sistema domótico,
Perto de transporte público , Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado
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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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