REF. MAD20509

€649,000 Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 2 Sovrum till salu i Justicia, Madrid
Spanien » Madrid » Madrid Stad » Justicia » 28004

2

2

77m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Spanien
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ÖVERBLICK

Nyrenoverad fastighet i ett hörn med 4 balkonger med
utsikt över gatan, på översta våningen i en vacker klassisk
byggnad.
Lägenhet med 2 sovrum i en vacker klassisk byggnad i stadsdelen Chueca-Justicia.
Lägenheten har nyligen renoverats med utmärkta kvalitetsytor och ligger på översta
våningen i byggnaden, på hörnet och med fyra balkonger mot gatan.
Vi går direkt in i vardagsrummet, som har ett öppet kök i det. Till höger om ingången
finns ett sovrum och ett badrum, och till vänster om ingången hittar vi det andra
sovrummet med inbyggt badrum.

lucasfox.se/go/mad20509
Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus, Parkett,
Tidstypisk karaktär, Balkong,
Domotiskt system, Dubbla fönster, Exteriör,
Luftkonditionering, Renoverad, Utrustat kök

Ett fantastiskt alternativ som en första eller andra bostad eller till och med som en
investering med tanke på områdets stora potential för tillväxt.
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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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