
REF. RZS32607

600 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 7m² terrass till salu i Majadahonda, Madrid
Spanien »  Madrid »  Majadahonda »  28220

4
Sovrum  

3
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162m²
Planlösning  
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Terrass
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ÖVERBLICK

Magnifik lägenhet på 162 m² med 4 sovrum och 3 badrum,
med utmärkta kvaliteter till salu i ett avundsvärt läge,
med utsikt och grönområden, i urbaniseringen Azata de
Majadahonda, Madrid.

Lucas Fox Las Rozas är glada att kunna presentera detta fantastiska och rymliga hem,
med utmärkta kvaliteter och ett avundsvärt läge, som åtnjuter fördelen av att ha alla
typer av tjänster runt sig.

Huset erbjuder ett stort 40 m² stort vardagsrum med terrass, ett stort kök med kontor
och en toalett. I nattområdet finns en rymlig svit med badrum med badkar, tre
sovrum med inbyggda garderober och ett andra badrum med badkar för att tjäna
dessa sovrum.

Inkluderar en garageplats och ett förråd.

Urbaniseringen har 24-timmars bevakning, pool, tennisbana, universalbana, lekplats
och grönområden.

Det ligger i ett bostadsområde med alla bekvämligheter, såsom skolor och
shoppingområden, och utmärkt kommunikation med till exempel bussar.
Majadahonda är en stad som har rikliga grönområden och parker, bland vilka Monte
del Pilar sticker ut, en trevlig plats på mer än 200 hektar att njuta av med familjen,
vandra eller helt enkelt njuta av naturen.

Kort sagt, Majadahonda kommer att ha alla typer av tjänster till hands.

lucasfox.se/go/rzs32607

Trädgård, Terrass, Swimming pool,
Tennisbana, Portvakt, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Parkering, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Tvättstuga, Rullstolar,
Nära transportmedel, Exteriör,
Dubbla fönster, Centraldammsugare
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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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