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Spain »  Madrid »  Madrid City »  Chamberí »  Almagro »  28010
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DESCRIÇÃO

Luxuoso apartamento localizado em uma das melhores
ruas de Almagro, em um edifício clássico e renovado, com
as melhores qualidades.

Este apartamento com acabamentos requintados foi completamente renovado por
um prestigiado estúdio de arquitetura e transborda luxo em todos os cantos.

É luminoso, espaçoso e está localizado em um imponente edifício protegido no
coração do cobiçado Triângulo Dourado de Madri, com grandes janelas que inundam
o espaço da luz natural, incluindo um mirante com vista para uma rua pitoresca.

A distribuição é feita em detalhes. Possui uma sala de estar, uma cozinha-sala de
jantar, um quarto principal com banheiro privativo e closet, dois quartos mais suíte e
um escritório com vistas imbatíveis.

Onde quer que você olhe, você encontrará materiais verdadeiramente excepcionais,
incluindo pedra, madeira e cristais preciosos, e os tons suaves trazem uma sensação
de conforto e luxo.

A cozinha é uma excelente amostra de design e funcionalidade, com alguns pilares
que abrem o espaço para a sala de jantar e grandes janelas que permitem a entrada
de muita luz. Da cozinha, você também pode acessar uma área de serviço separada.

Em suma, uma casa de destaque que seria perfeita para uma família ou como uma
segunda residência.

lucasfox.pt/go/mad20493

Serviço de porteria, Elevador, Tectos altos,
Parquet, Luz natural, Edificio da época,
Vistas, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , 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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	Luxuoso apartamento localizado em uma das melhores ruas de Almagro, em um edifício clássico e renovado, com as melhores qualidades.

