
RESERVADO

REF. MLG25292

€390,000 Pis - En venda - Reservado
Pis de 3 dormitoris en venda a Centro / Malagueta, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Centro / Malagueta »  29005

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

114m²
Edificats

+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

Pis de 3 dormitoris en venda a Màlaga, en un edifici
completament reformat que conserva els detalls històrics
originals.

El pis està situat a la segona planta d'un edifici històric amb ascensor, a prop dels
tradicionals mercats de la ciutat de Màlaga. Cada planta de l'edifici disposa d'un únic
habitatge.

Des del vestíbul de l'habitatge, accedim a la cuina equipada amb finestra a pati
interior i instal·lació de gas ciutat. A l'altre costat, trobem un ampli saló-menjador
amb dos balcons a l'exterior, la cambra de bany principal i un dormitori amb dos
balcons independents que fa cantonada a l'edifici.

Aquest habitatge única disposa d'un saló addicional amb balcó que podria convertir-
se en un dormitori addicional o oficina. Aquest a més compta amb accés a l'segon
bany que divideix la següent estada a dos dormitoris addicionals, un d'ells amb balcó
propi.

No dubti en contactar amb nosaltres si desitja informació sobre aquest habitatge
única.

lucasfox.cat/go/mlg25292

Ascensor, Característiques d'època,
Propietat d'època, Sostres alts,
Terres de marbre,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Armaris encastats, Balcó, Cuina equipada,
Exterior, S'accepten mascotes ,
Zona chill-out
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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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