
VERKOCHT

REF. MLG22608

2.250.000 € Huis / Villa - Verkocht
Excellent 4 Slaapkamer huis / villa te koop in Centro / Malagueta, Malaga
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29005

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

456m²
Plattegrond  

82m²
Perceeloppervlakte

+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

Opvallend huis in het hart van Málaga, gebouwd in 2017
en biedt 5 verdiepingen met karakteristieke
accommodatie met uitzicht op een van de rustige pleinen
van de stad.

Het pand ligt achter palmbomen, de imposante witte gevel met wijzerplaat en
klokken contrasteert met de kleurrijke gebouwen van het plein. Het fenomenale
dakterras komt uit de boomtoppen en biedt een spectaculair uitzicht over de
pannendaken en kerktorens van de oude stad.

Een moderne lift biedt gemakkelijke toegang tot alle verdiepingen, beginnend in de
lobby, waar het kwaliteitsniveau duidelijk is uit de prachtige armaturen en
afwerkingen, en de hoge plafonds en het heldere schilderwerk verbeteren het gevoel
van heldere ruimte die doorloopt.

Schuifdeuren leiden van de lobby naar een stijlvolle zitkamer met groot luikraam,
open haard, vegen boekenplanken van vloer tot plafond en mini-keuken en bar. Er is
ook een gastentoilet in de lobby, waar de functie trap of lift wachten om u naar de
andere verdiepingen te brengen.

De hoofdslaapkamer bevindt zich op de eerste verdieping, compleet met een grote
badkamer en een balkon met uitzicht op het plein. Er zijn nog twee kamers die de
master suite aanvullen als een zitkamer en een kleedkamer die indien nodig als
kantoor kan worden gebruikt. Net als de slaapkamer hebben deze kamers ook een
balkon.

De tweede verdieping heeft nog twee slaapkamersuites, beide met balkon, en een
van de badkamers heeft ook een eigen balkon. Boven dit is er nog een slaapkamer
suite plus een kleedkamer en een zithoek, allemaal met balkon.

De prachtige bovenste verdieping heeft een grote Amerikaanse keuken met toegang
tot het fantastische terras, met veel ruimte om te ontspannen, te entertainen en te
genieten van de zon. Het is perfect om buiten te dineren, een rustige koffie in de
ochtend of cocktails te delen terwijl de zon ondergaat.

Dit is een prachtig huis op een bevoorrechte plek om de wereld voorbij te zien gaan
of te ontsnappen aan de drukte van de stad.

lucasfox.co.nl/go/mlg22608

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Marmeren vloeren, Hoge plafonds,
Verwarming, Nieuwbouw, Inloopkast,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Exterior,
Dubbel glas, Balkon, Alarm, 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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	Opvallend huis in het hart van Málaga, gebouwd in 2017 en biedt 5 verdiepingen met karakteristieke accommodatie met uitzicht op een van de rustige pleinen van de stad.

