
RESERVADO

REF. MLG36276

584.900 € Pis - En venda - Reservado
Pis de 4 dormitoris amb 8m² terrassa en venda a Centro / Malagueta, Màlaga
Espanya »  Màlaga »  Centro / Malagueta »  29016

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

120m²
Plànol  

8m²
Terrassa

+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

Espectacular pis de 4 dormitoris amb precioses vistes al
passeig marítim en venda a la Malagueta.

En entrar, hi ha el rebedor d'entrada ia la dreta el dormitori de servei, que connecta
directament amb el saló. Tant el saló com el menjador independent, que
anteriorment era un dormitori, compten amb sengles sortides a balcons. La pilota del
saló té vistes al mar. A l'esquerra del menjador, accedim a la cuina ampliada, amb la
incorporació d'un antic lavabo.

Tornant al menjador, un passadís ens connecta amb la zona de nit. A la nostra
esquerra, es presenta un bany complet i seguidament el dormitori principal amb
armari amb altell. A la dreta del passadís, es disposen dos dormitoris dobles amb
orientació sud.

L´habitatge compta amb plaça d´aparcament comunitària no enumerada i un traster
d´ús particular.

No perdeu l'oportunitat de visitar aquest preciós pis al passeig marítim de Màlaga
amb tots els serveis al voltant ia cinc minuts del centre.

lucasfox.cat/go/mlg36276

Vistes al mar , Ascensor, Propietat d'època,
Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Vistes, Traster, Safareig,
S'accepten mascotes , Llicència turística,
Interior, Exterior, Cuina equipada, Balcó,
Armaris encastats, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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