
VERKOCHT

REF. MLG24151

1.495.000 € Appartement - Verkocht
4 Slaapkamer appartement te koop in Centro / Malagueta, Malaga
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29015

4
Slaapkamers  

2
Badkamers  

231m²
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

Eigendom van 231 m² dat de helft van de vloer beslaat van
een van de best gelegen gebouwen in Malaga.

In een van de klassieke gebouwen aan de beroemde straat Marqués de Larios vinden
we dit juweeltje van klassieke Malaga-architectuur.

Gelegen aan een beroemde straat en op een van de belangrijkste pleinen van Malaga,
is dit pand een perfect voorbeeld van een combinatie van het klassieke, zoals hoge
plafonds en traditionele architectonische details, en het moderne, met dubbele
beglazing, temperatuurregeling en geïntegreerd geluidssysteem.

Achter de enorme toegangsdeur hebben we een hal, van waaruit we naar een van de
slaapkamers kunnen gaan, die wordt gebruikt als kantoor, een eerste woonkamer en
de toegangsgang naar de slaapkamers, badkamers en keuken van het huis.

Na de eerste kamer hebben we de enorme woon-eetkamer die de hoek van het
gebouw beslaat, met zijn enorme ramen en balkons naar buiten.

Het slaapgedeelte bestaat uit drie extra slaapkamers, elk met een eigen balkon, met
twee badkamers en een enorme keuken, waarvan de omvang is vergroot door een
extra slaapkamer te integreren.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/mlg24151

Lift, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Domotica systeem
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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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