
VENUT/UDA

REF. MLG25474

650.000 € Pis - Venut/uda
Pis de 6 dormitoris en venda a Centro / Malagueta, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Centro / Malagueta »  29005

6
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

220m²
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

Habitatge de 200 m², d&#39;arquitectura clàssica, sostres
alts i terres hidràulics situada a l&#39;entorn de
l&#39;Mercat Central de Drassanes i l&#39;Albereda
Principal.

En un dels edificis més emblemàtics de Màlaga trobem aquesta exclusiva habitatge,
la qual gaudeix de totes les característiques arquitectòniques de mitjans de segle
passat.

Amb únicament dos habitatges per planta, aquest pis es va rehabilitar com a zona
d'oficines, de manera que la cuina es va transformar en despatx. Es compon de set
habitacions, dos banys i un enorme saló que ocupa la cantonada de l'edifici.

D'orientació sud-est, disposa d'ascensor. La façana abasta dos terços de l'edifici i
segueix mantenint el seu estil clàssic. Es tracta sens dubte d'un dels pocs edificis
històrics a l'espera de ser descobert i transformat en una de les residències més
exclusives de la ciutat de Màlaga.

lucasfox.cat/go/mlg25474

Vistes a les muntanyes , Ascensor,
Sostres alts, Propietat d'època,
Llum natural, Característiques d'època,
Vistes, S'accepten mascotes , Exterior,
Balcó, A renovar
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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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