
VENDIDO

REF. POZ26029

1.150.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Nova construção Quartos with 85m² terraço à venda em Aravaca,
Madrid
Spain »  Madrid »  Aravaca »  28023

4
Quartos  

4
wc  

210m²
Plano  

85m²
Terraço

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.pt Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Cobertura espaçosa de 210 m² com áreas diurnas e
noturnas bem diferenciadas, três terraços e uma vista
maravilhosa para venda na prestigiosa área de El Barrial.

Maravilhosa cobertura de construção nova de 210 m², com três terraços com vistas
imbatíveis, em Aravaca com pequenas áreas comuns e fácil acesso a estradas como a
M-40, a A-6 e o centro de Madrid.

Lucas Fox apresenta esta nova cobertura do empreendimento Barlovento Aravaca,
um complexo residencial de 7 casas com piscina em um condomínio fechado. A sua
localização é imbatível: muito perto da cidade que dispõe de um vasto leque de
serviços, perto de várias escolas e com fácil acesso às principais vias.

Ao entrar, somos recebidos por um hall de entrada com um amplo armário e WC de
cortesia. Em seguida, há um quarto de serviço com banheiro completo, cozinha
totalmente equipada e varal. Além disso, encontramos uma magnífica sala de estar e
jantar com mais de cinquenta metros quadrados e que oferece acesso direto ao
terraço.

Na zona nocturna, encontramos três quartos com grandes roupeiros embutidos,
todos com casa de banho privativa. O quarto principal tem roupeiro duplo e acesso a
um maravilhoso terraço virado a sul.

Tem três grandes lugares de garagem, bem como uma arrecadação de pé direito
duplo.

A casa está equipada com piso radiante, com excelente eficiência energética, visto
que utiliza energias renováveis através de painéis solares localizados na cobertura
para produção de energia. Tem um termostato em cada divisão da casa para
controlar a temperatura do aquecimento e do ar condicionado. Além disso, inclui
estores motorizados em toda a casa.

Podemos destacar desta casa a sua grande luminosidade, que entra pelas grandes
janelas que a tornarão algo único.

lucasfox.pt/go/poz26029

Terraço, Jardim, Parquet, Luz natural,
Terraço comunitário, Estacionamento,
Vistas, Varanda, Salão de beleza,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Painéis solares , Obra nova, Exterior,
Chaminé, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Alarme
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Não pense duas vezes e venha ver esta casa. Contate Lucas Fox hoje por telefone ou
e-mail para agendar uma visita. Trabalhamos sete dias por semana para nos
adaptarmos às necessidades dos nossos clientes.

Você também pode nos visitar em nosso lounge Lucas Fox na Avenida de Europa, 38
em Pozuelo para que possamos estudar suas necessidades com mais detalhes e,
assim, ajudá-lo a encontrar a casa ou investimento perfeito.
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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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