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REF. MAD36248

2.600.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Castellana, Madrid
Spain »  Madrid »  Madrid City »  Salamanca »  Castellana »  28006
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wc  
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DESCRIÇÃO

Vende-se um imponente apartamento de 254 m², com três
varandas mais um mirante exterior. É um espaçoso
apartamento com três quartos mais um para serviço,
renovado com bom gosto e localizado no bairro de
Castellana, em Madrid.

Lucas Fox International Properties oferece um fantástico apartamento de 254 m²
localizado no bairro Castellana, um dos bairros mais prestigiados de Madrid.

O imóvel encontra-se remodelado com excelentes acabamentos, pelo que apresenta-
se em estado impecável. O layout é composto por um grande hall com roupeiro e um
lavabo. Em seguida, encontramos 2 quartos espaçosos com três varandas viradas
para a rua; sala de estar e sala de jantar. O quarto principal tem a sua própria
varanda com vistas espectaculares sobre a rua, inclui uma casa de banho completa e
um quarto de vestir.

A moderna cozinha é semi-aberta, mobilada com móveis de qualidade e equipada
com electrodomésticos de primeira marca. A área de descanso é composta por mais 2
quartos duplos e duas casas de banho, uma delas em suite, cada uma com grandes
roupeiros embutidos. Inclui ainda uma área de serviço com um quarto e uma casa de
banho, com entrada de serviço separada.

A propriedade tem aquecimento central, e A/C através de condutas em todas as
divisões da casa. No prédio, há uma portaria durante o dia.

Graças à sua excelente disposição, quartos confortáveis e localização numa zona
nobre, esta casa é uma excelente opção para quem procura a sua nova casa, ou uma
segunda residência para passar um tempo em Madrid.

O preço final resultará do aumento do preço anunciado em 7% - 11% para quaisquer
impostos e encargos adicionais atribuíveis ao comprador.

lucasfox.pt/go/mad36248

Serviço de porteria, Elevador, Tectos altos,
Parquet, Luz natural, Edificio da época,
Vestiário, Varanda, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Entrada de serviço, Elevador de serviço,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento
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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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