REF. MLG36571

1.195.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Centro /
Malagueta
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29008

4

3

350m²

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

REF. MLG36571

1.195.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Centro /
Malagueta
Espanya » Màlaga » Centro / Malagueta » 29008

4

3

350m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

DESCRIPCIÓ

Casa del 1907 amb façana tradicional, totalment
renovada, amb les seves instal·lacions i disseny
arquitectònic interior modernitzat, però amb elements
històrics originals conservats en venda a Màlaga.
Casa de 317 m² distribuïda en tres plantes.
La planta baixa manté moltes de les característiques històriques que caracteritza
l'habitatge, amb el seu antic enrajolat, enorme reixat a l'entrada principal i sostres de
més de tres metres d'alçada. Després de l´entrada, unes escales donen accés a les
plantes superiors. El vestíbul dóna pas a un dormitori, que inclou la part frontal de
l'habitatge, amb dues finestres a l'exterior, destinat actualment a oficina. Al costat de
les escales tenim un lavabo i l'entrada a un espai diàfan enorme que envolta el pati
central de l'habitatge. Aquest espai, d´uns 60 m² i finestrals de més de tres metres d
´alçada que envolta tot el pati, aporta un estil modern que contrasta amb el clàssic
històric de la façana il´entrada de l´habitatge.

lucasfox.cat/go/mlg36571
Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Terres de marbre, Sostres alts,
Propietat d'època, Llum natural,
Característiques d'època, Vistes,
S'accepten mascotes , Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop dels col·legis internacionals

Al vestíbul de la primera planta tenim dues entrades, una a l'altre espai diàfan
idèntic al de la planta baixa, però sense els dos pilars de suport. Tots dos espais
s'han utilitzat fins ara com a taller tèxtil i destaca per la seva alçada i lluminositat,
gràcies a les enormes finestres al pati. Aquest espai es pot mantenir diàfan, cosa que
aporta gran flexibilitat o dividir-se en les instàncies desitjades. A més, al llarg d'una
de les façanes de l'habitatge tenim dos dormitoris i un bany, amb grans finestres i
balcons a l'exterior de l'habitatge.
A la segona planta de l'habitatge, tenim un habitatge independent a la resta de la
casa, caracteritzat pels seus altíssims sostres a dues aigües, amb lluernes i un pati
interior de vidre. Disposa d´una enorme terrassa que abasta la part frontal de l
´habitatge amb orientació sud-oest i que compta amb zona coberta, menjador i cuina
exterior. Al costat de la terrassa tenim el menjador i una cuina equipada estil
americà obert a l'ampli saló amb xemeneia. A continuació tenim el dormitori amb un
ampli armari encastat i dues finestres al pati interior i un ampli bany amb dos
lavabos i una fenomenal dutxa. El dormitori gaudeix d'una lluerna al sostre, que
aporta abundant llum natural i ofereix vistes al cel.
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Si busqueu un gran habitatge amb característiques tradicionals, completament
modernitzat, però amb fàcil personalització dels espais, no perdeu aquesta increïble
oportunitat. Poseu-vos en contacte per organitzar una visita.

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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