
ALUGADO

REF. POZR21328

2.150 € ao mês Apartmento - Alugado
Apartmento Excelentes condições Quartos em aluguer em Aravaca, Madrid
Spain »  Madrid »  Aravaca »  

3
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2
wc  

170m²
Plano

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.pt Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
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DESCRIÇÃO

Magnífico apartamento de luxo com 3 quartos para alugar
em uma promoção muito procurada, com instalações
comunitárias de primeira classe, em uma localização
privilegiada em Aravaca, Madri. À venda exclusivamente
com Lucas Fox.

Lucas Fox tem o prazer de apresentar um dos melhores andares deste
empreendimento solicitado em Aravaca. A casa fica muito perto de lojas locais,
escolas internacionais / bilíngues de alta qualidade e dos melhores restaurantes
como "La Canalla". As estações de trem Hipercor Pozuelo e "El Barrial" ficam a apenas
5 minutos de carro.

Os atuais proprietários eram muito exigentes ao reformar completamente o
apartamento em 2017: usaram todo o espaço disponível de maneira mais eficiente e
não economizaram em materiais e eletrodomésticos. Já ao entrar pela porta
principal, temos a sensação de visitar um andar de exposições de uma nova
promoção de construção.

Através de um salão elegante, encontraremos a grande sala de estar / jantar em
plano aberto à esquerda. A cozinha ao lado tem um bar agradável com bancos altos,
o que torna essa área ideal para organizar jantares.

Da sala de jantar, a casa oferece belas vistas das áreas comunitárias de primeira
classe. A promoção conta com amplos jardins, duas piscinas, playground, quadras de
paddle e squash e academia.

Virando à direita do corredor, vamos encontrar os quartos. Existem dois quartos com
roupeiros que partilham uma casa de banho completa com banheira. O quarto
principal tem um grande camarim e banheiro privativo com vaso sanitário e chuveiro
em quartos separados.

Dois grandes lugares de estacionamento e uma arrecadação estão incluídos no
preço.

Em suma, é uma ótima oportunidade para alugar um apartamento de alta qualidade.
Os atuais proprietários deixaram a casa em perfeitas condições: basta coletar as
chaves e mudar-se.

lucasfox.pt/go/pozr21328

Piscina, Serviço de porteria, Ginásio,
Elevador, Pista de padel, Parquet,
Luz natural, Terraço comunitário,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Edifício modernista,
Vestiário, Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Parque infantil,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento

Período de aluguer mínimo: 12 meses.
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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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