
PREÇO REDUZIDO

REF. MAD26308

2.300.000 € Apartmento - Venda - Preço reduzido
Apartmento Nova construção Quartos à venda em Almagro, Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Chamberí »  Almagro »  28010

3
Quartos  

3
wc  

335m²
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

Cobertura de 3 quartos com 3 terraços, piscina privativa e
2 vagas de estacionamento à venda no bairro de Almagro,
em Madrid.

Esta magnífica cobertura duplex de 257 m² está localizada em um prédio novo no
bairro de Almagro, no quinto e sexto andares.

No rés-do-chão encontra-se uma cozinha equipada com electrodomésticos Neff, uma
casa de banho social e uma espaçosa e luminosa sala de estar / jantar com acesso a
um amplo terraço com cerca de 20 m². Neste mesmo piso localizam-se os três
quartos, incluindo o quarto principal com zona de vestir e casa de banho privativa,
mais uma casa de banho completa de serviço aos restantes quartos.

Uma escada conduz-nos ao piso superior, onde se encontra uma casa de banho
completa e uma sala iluminada que dá acesso a dois grandes terraços. O terraço
principal é muito espaçoso e beneficia de uma piscina privada.

Ambos os pisos têm entrada independente, o que oferece muita privacidade para
utilizar os terraços a qualquer hora do dia.

O preço inclui dois lugares de estacionamento e uma arrecadação.

Contate-nos hoje para mais informações.

lucasfox.pt/go/mad26308

Terraço, Piscina, Serviço de porteria,
Elevador, Tectos altos, Parquet, Luz natural,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Edifício modernista,
Vistas, Vestiário, Varanda,
Perto de transporte público , Obra nova,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Aquecimento,
Acesso habilitado para cadeira de rodas
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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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