REF. MLG29921

490.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat

casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Centro / Malagueta, Màlaga
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29008
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PREU REBAIXAT

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

Distribuïda en dues plantes, aquest habitatge té un
disseny modern tipus loft alhora que conserva tots els
detalls tradicionals espanyols.
A pocs metres de l'antiga muralla romana de Màlaga, aquest immoble està envoltat
d'edificis d'aparença similar, la qual cosa accentua l'antic encant tradicional espanyol
de barri.
Amb la seva tradicional façana blanca, teulada, grans finestrals, sostres alts i bigues
de fusta, aquest habitatge ofereix un sorprenent i espaiós interior, restaurat amb
molt de gust l'encant original tot i haver actualitzat el sistema elèctric i de fontaneria.
A la planta principal, de 106 m², ens espera un espai diàfan que reflecteix l'estil loft
que presenta actualment l'habitatge. Aquí trobem una cuina oberta, un menjador i un
saló. Passat el bany, tenim un passadís flanquejat per un pati interior i una zona de
descans, que ens dóna accés a el dormitori de la planta principal, a el fons de el qual
trobem una estada addicional.

lucasfox.cat/go/mlg29921
Característiques d'època, Llum natural,
Propietat d'època, Sostres alts, Balcó,
Exterior, S'accepten mascotes ,
Zona chill-out

Després de l'entrada principal i de l'rebedor, unes escales ens porten fins a la
primera planta. Amb els seus 106 m², aquest nivell també s'ha reconvertit en un espai
tipus loft amb grans finestrals i sostres molt alts amb bigues de fusta i maó vist.
Actualment, aquesta zona ofereix un dormitori i diverses zones d'estar. Així doncs, es
tracta d'una zona diàfana que amaga multitud de possibilitats.
A la part posterior de l'habitatge tenim un segon bany i un altre dormitori, en què
novament destaquen les bigues de fusta i els sostres alts.
Si el que està buscant és un ambient modern i alhora gaudir de l'antic encant
d'aquesta bonica ciutat mediterrània, no es perdi aquesta fantàstica oportunitat.
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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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