
REF. MLG21002

1.575.000 € Pis - En venda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris amb 72m² terrassa en venda a Centro
/ Malagueta
Espanya »  Màlaga »  Centro / Malagueta »  29005

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

216m²
Plànol  

72m²
Terrassa

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.cat Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Elegant habitatge de tres plantes en un edifici senyorial,
amb façanes exteriors i deu balcons, en una ubicació
immillorable en ple centre del nucli antic.

Aquest magnífic pis s'ubica en un edifici senyorial de segle XIX en excel·lent estat en
ubicació immillorable en una zona prime de el centre històric. Aquesta elegant
habitatge ocupa tres plantes senceres i gaudeix de façanes exteriors amb diversos
balcons encantadors i una terrassa envejable a la planta alta.

Gràcies a la seva ubicació, orientació i distribució, aquest pis únic brinda el potencial
comprador una combinació perfecta de privacitat, tranquil·litat i lluminositat, unes
característiques molt difícils de trobar al centre de la ciutat.

S'accedeix a el pis des del carrer per un elegant portal privat i pujarem fins a
l'entrada de l'habitatge, que es troba a la segona planta, ja sigui en ascensor o per
una escala clàssica en forma de corba.

El rebedor és molt acollidor, amb un marcat estil hispànic, i incorpora discretament
l'ascensor i l'escala que condueixen a cada planta de l'habitatge. Aquesta planta es
distribueix en un ampli saló que s'obre a dues encantadors balcons, una cuina
tradicional amb mobiliari de fusta de roure, un menjador amb balcó i un lavabo de
cortesia.

La següent planta es compon de dos dormitoris i dues cambres de bany. El dormitori
principal és molt espaiós i gaudeix de dos balcons. El segon dormitori també té un
balcó. Un dels banys té dutxa d'hidromassatge i l'altre, banyera amb jacuzzi.

La tercera planta consta d'un despatx, un safareig, un altre bany i una terrassa. A
més, el despatx es podria convertir fàcilment en un o fins i tot dos dormitoris. A la
planta alta es troba una magnífica terrassa amb vistes a la catedral.

Aquest habitatge ofereix tranquil·litat, privacitat, espai i moltíssim encant, a més
d'una ubicació immillorable dins el casc antic, a tan sols unes passes de les millors
botigues, restaurants, teatres, museus, parcs i el port.

Si busca gaudir d'un racó tranquil dins el bullici de la ciutat, no dubti en contactar
amb nosaltres per visitar aquest habitatge.

lucasfox.cat/go/mlg21002

Terrassa, Ascensor, Sostres alts,
Propietat d'època, Llum natural, Traster,
Safareig, Exterior, Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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