REF. MLG28534

€295,000 Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Centro / Malagueta,
Màlaga
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29016

2

2

68m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.cat

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Espectacular habitatge reformada amb 2 habitacions
dobles, sala d&#39;estar, cuina i 2 banys, un d&#39;ells
privat.
Fantàstica habitatge reformada a estrenar a La Malagueta, una autèntica meravella al
centre de Màlaga. Se situa a només dos minuts de l'Moll Un ja tres minuts de la
platja.
Accedim a ascensor a la primera planta, on s'assenta aquest fantàstic immoble.
Els seus 68 m² es distribueixen en dos amplis dormitoris, dos banys (un d'ells privat),
un saló i una cuina.
Així mateix, hi ha la possibilitat d'adquirir una plaça de garatge en el mateix edifici.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/mlg28534
Terrassa, Servei de consergeria, Ascensor,
Llum natural, Terrassa comunitària,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Armaris encastats,
Calefacció, Cuina equipada, Exterior,
Renovat, S'accepten mascotes , Seguretat,
Vestidor, Vistes

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.cat

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Espanya

REF. MLG28534

€295,000 Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en venda a Centro / Malagueta,
Màlaga
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29016

2

2

68m²

Dormitoris

Cambres de bany

Edificats

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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