REF. RZS36372

470 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris

Excellent lägenhet med 2 Sovrum med 21m² terrass till salu i Las Rozas, Madrid
Spanien » Madrid » Las Rozas » 28232
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Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 912 624 578

lasrozas@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Spanien
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ÖVERBLICK

Renoverad takvåning på 113 m² byggd i en privat
utveckling med pool och garage till salu i Las Rozas,
Madrid.
På Lucas Fox Las Rozas är vi glada att kunna presentera denna ljusa, renoverade
takvåning med 2 sovrum med terrass och enastående utsikt över de norra bergen i
Madrid.
Denna takvåning ligger i en privat utveckling med pool, concierge, garage och förråd i
Europolis-området nära alla typer av affärer och med enkel tillgång till kollektivtrafik.
Detta bostadskomplex erbjuder en hög levnadsstandard på grund av kvaliteten på
bostäderna och området, vilket ger trygghet och avskildhet till sina invånare. Huset är
perfekt för små familjer som behöver en uteplats.
När vi går in i takvåningen har vi en hall som leder till ett fullt utrustat kök med
avancerade vitvaror. Då har du tillgång till terrassen.

lucasfox.se/go/rzs36372
Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Portvakt, Parkett, Padel-bana,
Naturligt ljus, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Säkerhet,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm, Exteriör,
Chill out plats, Balkong

Därefter, i vardagsrummet, kan vi se ett inbyggt bord som skiljer det från matsalen.
Det har naturligt ljus och privilegierad utsikt. När vi lämnar vardagsrummet har vi ett
separat badrum med dusch och ett sovrum med gott om garderobsutrymme. Därefter
hittar vi master bedroom svit med en stor garderob och ett badrum med
hydromassagebadkar.
Takvåningen är utrustad med högkvalitativa material och apparater, stora fönster och
underbar utsikt. Golven är av trä och hela huset har luftkonditionering.
Sammanfattningsvis är det en bostad som erbjuder utmärkt livskvalitet, omgiven av
grönområden och naturligt ljus i ett bostadsområde med lugn miljö och omgivet av
natur med tillgång till alla typer av tjänster förutom att ha bra förbindelser.
Kontakta oss för att boka ett besök.
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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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