REF. MLG35788

495.000 € Pis - En venda

Pis de 2 dormitoris en venda a Centro / Malagueta, Màlaga
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29015

2

2

108m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

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

Àtic lluminós en venda, ideal per gaudir del fenomenal
clima de la zona de Màlaga.
Pis de finals del segle XIX, completament restaurat el 2006 i ubicat al centre de
Màlaga, entre els seus estrets carrers de vianants, museus, edificis històrics, teatres i
restaurants.
Es troba a la segona planta, l'última planta de l'edifici, amb només dos habitatges. Es
distribueix en un vestíbul d´entrada on tenim la cuina, un ampli armari encastat i les
escales d´accés a la planta superior. A la planta superior, tenim el lluminós saló, amb
bany, llar de foc i dos dormitoris, un amb bany privat.
Aquest habitatge té la peculiaritat de gaudir de tres terrasses, dues accessibles des
del saló i una tercera per una escala de cargol, ubicada a la coberta de l'habitatge, on
tenim un espai amb tancament d'alumini utilitzat anteriorment com a taller de art.

lucasfox.cat/go/mlg35788
Terrassa, Sostres alts, Propietat d'època,
Llum natural, Característiques d'època,
Zona chill-out, Vistes, S'accepten mascotes ,
Llar de foc, Interior,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Aire condicionat

És un extraordinari exemplar d'arquitectura de l'època, al centre, restaurat i llis per
gaudir tant com a residència habitual, segona residència o tremenda oportunitat
d'inversió al centre històric de Màlaga.
No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per organitzar una visita.
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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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