
VENUT/UDA

REF. MLG24548

1.390.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Centro / Malagueta,
Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Centro / Malagueta »  29016

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

268m²
Plànol

+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
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Exclusiu pis de 268 m² amb impressionants vistes a la
mar, en venda situat en una desena planta ia 5 minuts a
peu de centre de Màlaga.

Exclusiu pis de 268 m² situat a la desena planta d'un dels edificis més demandats de
la zona més pertinents de la ciutat: al passeig marítim de Màlaga ia 5 minuts a peu de
centre i de la zona comercial i d'oci de l'Moll un.

La localització de l'habitatge és immillorable i si a més se li suma la possibilitat d'una
reforma personalitzada, es convertirà amb tota seguretat en un dels habitatges més
admirables de Màlaga.

Originalment són dos pisos independents que poden unir-se per transformar-lo en
l'habitatge més excepcional de la zona, amb les seves terrasses de més de 15 metres
de façana a la mar. Les terrasses ofereixen increïbles vistes a la platja ia la badia de
Màlaga.

L'habitatge es compon de vestíbul, 4 dormitoris, un gran saló-menjador, 3 banys, un
lavabo, la cuina amb safareig i 2 grans terrasses amb vistes a la mar. L'edifici compta
a més amb servei de consergeria.

Quant a la seva ubicació, cal destacar la seva proximitat a centre de la ciutat. A pocs
passos es troba el port de Màlaga i el Moll Un, amb la seva zona d'oci i multitud de
museus, botigues i restaurants. Fent una passejada pels parcs de la Alameda
Principal s'arriba al centre de la ciutat en només 5 minuts a peu. A partir d'aquí,
podrà passejar per tots els carrers i carrerons de centre històric, visitar la catedral,
els museus o l'alcassaba, gaudir de la gastronomia andalusa o anar de compres per
les seves innombrables botigues.

Podrà arribar a l'aeroport de Màlaga en tan sols 20 minuts. A més, està pròxim als
millors col·legis nacionals i internacionals de Màlaga Est.

Sol·liciteu una visita personal per visitar aquest pis i descobrir l'habitatge més
exclusiva de Màlaga, amb les millors vistes de la ciutat.

lucasfox.cat/go/mlg24548

Vistes al mar , Servei de consergeria ,
Ascensor, Vistes
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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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	Exclusiu pis de 268 m² amb impressionants vistes a la mar, en venda situat en una desena planta ia 5 minuts a peu de centre de Màlaga.

