
PREÇO REDUZIDO

REF. RZS36684

865.000 € Apartmento - Venda - Preço reduzido
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Majadahonda, Madrid
Spain »  Madrid »  Majadahonda »  28221

4
Quartos  

4
wc  

228m²
Plano

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.pt Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

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


DESCRIÇÃO

Sensacional e espaçoso apartamento de 4 quartos com
garagem para 2 carros à venda em uma urbanização
imbatível de Monte del Pilar em Majadahonda.

Lucas Fox apresenta em exclusivo este fabuloso apartamento de luxo de 228 m² com
4 quartos numa das urbanizações mais bem localizadas do Monte del Pilar em
Majadahonda e com vistas desafogadas para a serra, com piscinas, zonas ajardinadas,
campos de ténis e padel, ginásio e zelador.

A área de Monte del Pilar nos oferece muitas opções de lazer e restaurantes,
supermercados, grandes centros comerciais e toda a natureza do próprio Monte del
Pilar, ideal para caminhadas e esportes. A apenas 20 minutos de Madrid e a 5 minutos
a pé do campo de treinos do Club Atlético de Madrid.

A urbanização foi construída em 2004. O apartamento destaca-se pelo seu design
com uma ampla e luminosa sala de estar-jantar e um espaçoso quarto principal
igualmente luminoso. Tem dois lugares de estacionamento confortáveis e uma
grande arrecadação.

Ao entrar no apartamento, o hall conduz-nos primeiro à esquerda onde acedemos à
espaçosa sala de estar-jantar com acesso ao bonito terraço com vista a noroeste,
para toda a serra. A partir do hall, também acessaremos o hall de distribuição com
banheiro de cortesia. A seguir, encontraremos uma espaçosa cozinha com um
escritório com muita luz e uma ampla despensa e zona de lavandaria com ventilação
para o exterior.

Depois encontramos três quartos, dois deles com casa de banho separada e o quarto
principal com casa de banho completa, quarto de vestir e um espaço de leitura
acolhedor e espaçoso. Há um quarto agora incorporado à sala de estar que pode ser
facilmente convertido no quarto quarto.

O apartamento tem muito bons acabamentos, com alarme, ar condicionado e
aquecimento individual.

Esta urbanização com serviço de portaria e segurança privada é uma das mais
completas da zona do Monte del Pilar e oferece-nos uma piscina exterior para
adultos e outra para crianças, piscina interior, campo de ténis, campo de padel,
ginásio e uma sala polivalente ideal para organizar aniversários infantis, bem como
um parque infantil bem cuidado nos jardins exteriores.

lucasfox.pt/go/rzs36684

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina coberta , Piscina, Campo de ténis,
Serviço de porteria, Private garage, Ginásio,
Elevador, Pista de padel, Parquet,
Luz natural, Vestiário, Segurança,
Sala de jogos, Perto de transporte público ,
Exterior, Despensa, Armários empotrados ,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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Este lindo apartamento é ideal para famílias que pretendem ter amplos espaços
luminosos, com opção de cinco quartos, terraços para desfrutar das vistas incríveis e
com rápidos acessos rodoviários numa zona exclusiva de Majadahonda.

Contacte-nos para marcar uma visita.

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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