
VERKOCHT

REF. MLG25002

865.000 € Appartement - Verkocht
Nieuwbouw 2 Slaapkamer appartement te koop in Centro / Malagueta, Malaga
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29015

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

99m²
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
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OMSCHRIJVING

Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in
Centro / Malagueta, Malaga beschikt over prijzen vanaf
750,000 €

De nieuwbouwproject, Correo Viejo 11, bevindt zich in de geboorteplaats van de heer
José de Salamanca y Mayol, zoals blijkt uit de herdenkingsmarmeren plaquette op de
gevel. De markies van Salamanca was een politicus en financier uit Malaga, die wordt
herinnerd voor de bouw van een geheel nieuwe wijk in Madrid, de beroemde Barrio
de Salamanca.

De renovatie van dit karakteristieke gebouw wordt uitgevoerd met een selectie van
hoogwaardige materialen en met een warm en dynamisch interieurontwerp, om een
uniek huis te creëren in het hart van de stad.

Dit duplex appartement heeft een zeer modern design met een zeer functionele
indeling, met een open woon-eetkamer met open keuken, twee slaapkamers en twee
badkamers. De bovenverdieping bestaat uit een heerlijk open terras, dat erg ruim is
en met een chill-out ruimte, perfect om te ontspannen en te genieten van het
heerlijke klimaat van de omgeving.

Wat betreft de uitrusting, het appartement is uitgerust met natuurlijke houten
vloeren, Porcelanosa-badkamers en airconditioning door het hele huis. Evenzo is de
keuken volledig ingericht en voorzien van inbouwapparatuur.

De oplevering wordt verwacht in de tweede helft van 2021.

lucasfox.co.nl/go/mlg25002

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk,
Nieuwbouw, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Diervriendelijk, 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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