REF. MLG29058

395.000 € Pis - Venut/uda

Pis de 3 dormitoris en venda a Centro / Malagueta, Màlaga
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29005
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DESCRIPCIÓ

Pis cèntric de 3 dormitoris d&#39;arquitectura tradicional,
amb sostres alts, balcons, finestres grans i 2 patis
interiors.
Edifici construït l'any 1900 i ubicat en un carrer cèntric de Màlaga ciutat. Està en
perfecte estat de conservació i manté totes les característiques tradicionals de
construcció de l'època que es poden apreciar en la seva façana, com els seus balcons
i finestrals.
L'immoble consta de 3 plantes, compta amb ascensor i ofereix només 2 pisos per
planta.
Aquest habitatge de 3 dormitoris i 2 banys se situa a la primera planta, de manera
que es beneficia d'l'ús de 2 patis interiors.

lucasfox.cat/go/mlg29058
Terrassa, Ascensor,
Característiques d'època, Propietat d'època,
Sostres alts, Terres de marbre,
Armaris encastats, Balcó, Exterior,
S'accepten mascotes

Al vestíbul, després de l'entrada, trobem el saló, caracteritzat per sostres alts i dos
grans finestres connectades a l'exterior mitjançant un balcó.
A continuació, es presenta la cuina, la qual compta amb sortida directa a pati interior
principal.
Deixant enrere el vestíbul, trobem dos dormitoris, amb armaris encastats fins al
sostre, grans finestres i balcons a l'exterior.
A la banda oposada de l'habitatge, hi ha un ampli bany complet, al costat de el qual
tenim l'accés a la part posterior de l'habitatge, un altre bany complet, el segon pati
interior i el tercer dormitori, que també disposa d'armari encastat.
Aprofiti l'oportunitat d'adquirir un pis d'arquitectura clàssica a la ciutat més
cosmopolita de la Costa d'el Sol.
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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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