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ÖVERBLICK

Takvåningar och lägenheter på 3 och 4 sovrum på den
charmiga, lummiga gatan Fernando VI, i en helt ny
bostadsutveckling i Justicia, ett av de mest eftertraktade
områdena i Madrid City.

Detta hänförande helt renoverade projekt har utförts i en byggnad med listad
klassisk fasad belägen i själva hjärtat av Justicia, på en av de mest populärar gatorna,
Fernando VI, 19. Ligger bara några meter från Plaza de las Salesas och Paseo de
Recoletos.
Bostadsutvecklingen erbjuder rymliga 3 och 4-sovrums lägenheter och takvåningar
som kombinerar hög kvalitets design och ett oslagbart läge. Bostadsutvecklingen kan
skryta med exceptionella avslutningar i dess enheter, använder mest högvärdiga
material medan man restaurerat några original detaljer. Bostadsutvecklingen kan
skryta med fantastiska gemensamma utrymmen, så som ett gemensamt klubb hus
med gym, vin källare, spa och bastu. Varje enhet har 2 parkerings platser inkluderade
i priset och belägna i byggnaden mitt emot. Sol cells paneler ökar energi efektiviteten
på byggnaden.  
Ett fantastiskt tillfälle för familer och investerare att köpa en stilig ny fastighet på en
av de mest prestigefyllda gatorna i Madrid city.
Höjdpunkter
Bra, centralt läge
Utval av 3 eller 4 sovrum
Hänförande listad klassisk fasad
Designer interiörer
Sensationella gemensamma områden
2 parkerings platser inkluderade
Hög uthyrnings återbäring

lucasfox.se/go/fernando-vi-19

OBJEKT I DENNA NYBYGGNATION

Fastighetstyp Status Våning Distribution Boyta:

Takvåning Såld Våning 5 4 Sovrum 5 Badrum 250m², Terrass 61m²
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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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