
VERKOCHT

REF. MLG22071

1.017.500 € Appartement - Verkocht
4 Slaapkamer appartement te koop in Centro / Malagueta, Malaga
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29005

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

249m²
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

Appartement van 249 m², met ongelooflijke typische
mozaïekvloeren in Malaga in een klassiek gebouw van de
architect Fernando Guerrero Strachan.

Het gebouw met twee woningen per verdieping ligt in een rustig en centraal gedeelte
van Malaga.

Bij binnenkomst vinden we een zeer ruime lobby met toegang tot de lounge, gelegen
in de hoek van het gebouw. Daarnaast zijn er nog twee andere woonkamers aan de
zuidelijke gevel en een eetkamer in het westen.

Na de woonkamer zien we een gang die leidt naar de vier slaapkamers, twee
badkamers en de keuken met wasruimte aan het einde van de hal.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/mlg22071

Lift, Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Uitzicht, Inbouwkasten,
Exterior, Chill out area, Balkon
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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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