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DESCRIÇÃO

Apartmentos à venda in Almagro, Madrid
Espetacular edifício de 17 apartamentos impressionantes, incluindo 3 excelentes
coberturas com terraços privados
Casas com 1, 2, 3 e 4 quartos
Localizado no cobiçado bairro Chamberí-Almagro, no centro de Madri
Acabamentos de qualidade excepcional
Bem conectado a toda a cidade, arredores e ao aeroporto
Lugares de estacionamento
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<p> O edifício está localizado em uma das
áreas residenciais mais cobiçadas de Madri,
na rua José Abascal, no coração do distrito
de Chamberí-Almagro. Fica a poucos metros
do emblemático Paseo de la Castellana, da
IE Business School, do exclusivo bairro de
Salamanca e da rua comercial Serrano. </p>
<p> Também está a uma curta distância do
estádio Bernabeu e do famoso Parque
Retiro, bem como dos principais museus da
capital, como o Museu Nacional de Ciências
Naturais, o Museu do Prado e o Museu
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Thyssen-Bornemisza. </p><p> A área
também abriga a sede de muitas empresas
multinacionais e o distrito financeiro fica a
uma curta distância. Os vizinhos podem
desfrutar de uma boa conexão com o resto
da cidade com transporte público ou
privado. </p><p> As paragens de metro
Gregorio Marañón e Alonso Cano estão a
poucos metros e o Aeroporto de Madrid fica
apenas a 20 minutos. </p>

lucasfox.pt

<ul><li> Espetacular edifício de 17
apartamentos impressionantes, incluindo 3
excelentes coberturas com terraços
privados </li><li> Casas com 1, 2, 3 e 4
quartos </li><li> Localizado no cobiçado
bairro Chamberí-Almagro, no centro de
Madri </li><li> Acabamentos de qualidade
excepcional </li><li> Bem conectado a toda
a cidade, arredores e ao aeroporto </li><li>
Lugares de estacionamento </li></ul>
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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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