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Spain »  Madrid »  Madrid City »  Salamanca »  Castellana »  28006
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DESCRIÇÃO

Espaçoso apartamento exterior de 254 m² para reforma
com 3 varandas e um mirante com vista para uma das
ruas mais populares do bairro La Castellana à venda em
Madri.

Lucas Fox apresenta esta casa em reforma em um segundo andar com 3 varandas e
um mirante com vista para uma das ruas mais populares do bairro de Castellana,
Madrid.

A casa tem uma área de 254 m² conforme cadastro. Ao entrar, encontra-se um hall e à
esquerda, uma espaçosa sala de estar com três varandas e outra zona com
miradouro. Em seguida, a cozinha é organizada. O seu amplo espaço permitiu um
projeto com muito espaço onde se encontram três grandes quartos com as
respetivas casas de banho privativas.

Esta casa é perfeita para quem procura viver numa das melhores zonas de Madrid
num edifício clássico.

Entre em contato para mais informações.

lucasfox.pt/go/mad37307

Serviço de porteria, Elevador, Tectos altos,
Luz natural, Edificio da época,
Características da época, Varanda,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Exterior,
Ar condicionado, Aquecimento, A renovar

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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