
UTHYRD

REF. POZR21328

2 150 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum till uthyrning i Aravaca, Madrid
Spanien »  Madrid »  Aravaca »  

3
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2
Badrum  

170m²
Planlösning

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.se Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Underbar 3-sovrum lyxlägenhet i en eftertraktad
utveckling med toppklass gemensamma faciliteter, på ett
privilegierat läge i Aravaca, Madrid. Uthyres uteslutande
med Lucas Fox.

Lucas Fox är nöjd med att presentera en av de bästa lägenheterna i denna
eftertraktade utveckling i Aravaca. Fastigheten ligger i mycket nära närhet till lokala
butiker, bästa restauranger som "La Canalla" och högkvalitativa internationella /
tvåspråkiga skolor. Hipercor Pozuelo och "El Barrial" tågstation ligger bara 5 minuters
bilresa bort.

De nuvarande ägarna totalrenoverade lägenheten 2017 till mycket höga standarder,
och utnyttjade all tillgänglig bostadsyta mer effektivt och inga kostnader sparades
för material och apparater. När vi går genom ytterdörren får vi känslan av att besöka
en show-lägenhet med en ny utveckling.

Genom en elegant entré hittar vi den stora öppna vardagsrums-matsalen till vänster.
Det angränsande köket har en vacker bar med barnstolar vilket gör detta område
perfekt för värd för middagar.

Från matplatsen erbjuder fastigheten underbar utsikt över toppklassens
gemensamma utrymmen. Utvecklingen har rymliga trädgårdar, två pooler, en
lekplats, padel- och squashbanor och ett gym.

När vi svänger rätt från entrén hittar vi sovrummen. Det finns två sovrum med
inbyggda garderober som delar ett badrum med badkar. Det stora sovrummet drar
nytta av en stor klädkammare och har separata toalett- och badrumsområden med
eget badrum.

Två stora parkeringsplatser och ett förråd ingår.

Sammanfattningsvis ett utmärkt tillfälle att hyra en lägenhet av mycket hög kvalitet i
obefläckat skick, perfekt för familjer.

lucasfox.se/go/pozr21328

Swimming pool, Portvakt, Gym, Hiss,
Parkett, Padel-bana, Naturligt ljus,
Parkering, Gemensam terrass, , ,
Walk-in closet , Utrustat kök, Uppvärmning,
Säkerhet, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt

Minimum uthyrnings period: 12 månader.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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