
VERKOCHT

REF. MLG17724

270.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Centro / Malagueta, Malaga
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29012

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

56m²
Plattegrond

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.co.nl Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Zeer helder pand met hoge plafonds gelegen in het
historische centrum van Malaga, omringd door alle
voorzieningen.

Deze duplex, gelegen in het historische centrum van Malaga, is volledig gerenoveerd
en klaar om in te trekken zonder werk vereist.

Het is een zeer origineel huis. Op de begane grond vinden we de ruime woonkamer
met open keuken. Deze ruimte heeft 5 meter hoge plafonds en een groot raam dat
veel daglicht binnen laat komen. Een slaapkamer en een badkamer completeren deze
verdieping.

Vanuit de woonkamer kunnen we een houten trap op naar de bovenverdieping, waar
zich nog een slaapkamer en een toilet bevinden.

Hoewel het zich in het historische centrum bevindt, kijken de ramen uit op een
gebied met weinig passerende mensen, dus het pand is erg rustig.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit appartement op een
uitstekende locatie in Malaga.

lucasfox.co.nl/go/mlg17724

Volledig uitgeruste keuken, Inloopkast,
Gerenoveerd, Balkon, Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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