
ALUGADO

REF. MADR17564

4.810 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Excelentes condições Quartos em aluguer em Recoletos, Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Salamanca »  Recoletos »  28001

4
Quartos  

4
wc  

270m²
Plano

+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

Casa moderna com 3 varandas para a rua para alugar em
uma localização imbatível na rua Velázquez, no coração
do distrito de Salamanca.

Magnífico apartamento de 270 m² localizado no quarto andar de um edifício com
fachada clássica e porteiro localizado na rua Velázquez, na área de Recoletos e ao
lado das melhores lojas de Madrid na Golden Mile.É uma localização imbatível no
coração do distrito de Salamanca.

A casa é distribuída em uma área de dia que consiste em uma grande sala de estar
com 3 varandas para a rua, bem como uma moderna cozinha semi-aberta delimitada
por um vidro do chão ao teto, que permite que a luz flua para dentro.

A área de dormir tem 4 grandes quartos duplos, um deles exterior com varanda
virada a nascente e com muitos armários. Três dos quartos têm casa de banho
privada, e ao lado do corredor há uma casa de banho de cortesia.

A casa tem aquecimento e dutos individuais de ar condicionado. Uma excelente
oportunidade de aluguer numa localização imbatível. Contacte-nos para mais
informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/madr17564

Serviço de porteria, Elevador, Tectos altos,
Parquet, Luz natural, Edificio da época,
Varanda, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Exterior,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Aquecimento
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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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	Casa moderna com 3 varandas para a rua para alugar em uma localização imbatível na rua Velázquez, no coração do distrito de Salamanca.

