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1.350.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Quartos à venda em Justicia, Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Justicia »  28004
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DESCRIÇÃO

Piso superior com tectos inclinados com 2 quartos, com
escritório e possibilidade de venda de mais um quarto
numa das ruas mais procuradas do bairro da Justicia.

Lucas Fox oferece este lindo apartamento com pé direito alto e inclinado no bairro
Justicia.

O apartamento está localizado em um piso superior muito luminoso, com uma área
construída de 152 m². A casa está em processo de reforma com um projeto muito
inovador. É composto por uma sala de jantar, cozinha aberta, dois quartos, um deles
com casa de banho privativa, mais outra casa de banho completa. Além disso, há um
escritório/escritório no térreo e no andar de cima, no loft, que pode ser usado como
outro quarto de hóspedes ou sala de estar.

A cozinha está totalmente equipada com electrodomésticos de primeira marca e é
semi-aberta para a sala, com o espaço ganho em altura. Além disso, como a luz
natural abundante entra pelas varandas, a sensação de clareza e amplitude é grande.

Graças ao seu excelente design e localização numa das melhores zonas de Justicia,
esta casa é a opção adequada para quem procura a sua nova casa ou uma fantástica
segunda habitação. A fazenda possui portaria durante o dia. Sem dúvida, é uma
ótima oportunidade de morar na área mais exclusiva da capital.

lucasfox.pt/go/mad34512

Tectos altos, Luz natural,
Próximo de escolas internacionais, Interior,
Exterior, Ar condicionado, Aquecimento,
A renovar
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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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	Piso superior com tectos inclinados com 2 quartos, com escritório e possibilidade de venda de mais um quarto numa das ruas mais procuradas do bairro da Justicia.

