
REF. MLG21002

1.575.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer appartement met 72m² terras te koop in Centro /
Malagueta
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29005

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

216m²
Plattegrond  

72m²
Terras

+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

Elegant pand met drie verdiepingen in een statig gebouw,
met tien balkons, op een onovertroffen locatie in het
centrum van de oude stad van Malaga.

Dit prachtige appartement bevindt zich in een statig gebouw uit de negentiende
eeuw, in uitstekende staat, in een eersteklas gedeelte van het historische centrum.
Dit elegante huis beslaat drie volledige verdiepingen en geniet van buitengevels met
verschillende balkons en een benijdenswaardig terras op de bovenste verdieping.

Dankzij de locatie, oriëntatie en distributie biedt dit unieke appartement kopers een
perfecte combinatie van privacy, rust en helderheid, kenmerken die moeilijk te
vinden zijn in het stadscentrum.

Het appartement is toegankelijk vanaf de straat via een elegante privé-vestibule met
zowel een lift als een klassieke gebogen trap naar de ingang.

De hal is zeer gastvrij, met een duidelijke Spaanse stijl, en discreet bevat de lift en de
trap die toegang geven tot elke verdieping van het appartement. De entree
verdieping biedt een ruime woonkamer die uitkomt op twee mooie balkons, een
traditionele keuken met mooie eikenhouten meubels, een eetkamer met een balkon
en een gastentoilet.

De volgende verdieping bestaat uit twee slaapkamers en twee badkamers. De
hoofdslaapkamer is zeer ruim en beschikt over twee balkons. De tweede slaapkamer
heeft ook een balkon. Een van de badkamers heeft een douche met hydromassage en
de andere heeft een jacuzzi.

De derde verdieping heeft een kantoor, een wasruimte, een badkamer en een terras.
Het kantoor kan gemakkelijk worden omgezet in een of zelfs twee slaapkamers. Op
de bovenste verdieping is er een prachtig terras met uitzicht op de kathedraal.

Dit charmante pand biedt rust, privacy en ruimte door de onovertroffen locatie in de
oude stad, op slechts een steenworp afstand van de beste winkels, restaurants,
theaters, musea, parken en de haven.

Neem contact met ons op om deze rustige accommodatie in het stadscentrum te
bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/mlg21002

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Exterior, Dichtbij openbaarvervoer,
Bijkeuken, Berging, 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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