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390.000 € Appartement - Verkocht

3 Slaapkamer Appartement te koop in Centro / Malagueta, Malaga
Spanje » Malaga » Centro / Malagueta » 29005
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+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es
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Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
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OMSCHRIJVING

3-slaapkamer appartement te koop in Malaga, in een
volledig gerenoveerd gebouw met de originele
historische details.
Het appartement is gelegen op de tweede verdieping van een historisch gebouw met
lift, vlakbij de traditionele markten van de stad Malaga. Elke verdieping van het
gebouw heeft een enkele woning.
Vanuit de inkomhal van het appartement hebben we toegang tot de keuken die is
uitgerust met een raam met uitzicht op de binnenplaats en de installatie van gas. Aan
de andere kant vinden we een ruime woonkamer met twee balkons, de
hoofdbadkamer en een slaapkamer met twee balkons die op de hoek van het
gebouw liggen.

lucasfox.co.nl/go/mlg25292
Lift, Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Marmeren vloeren, Monumentale details,
Balkon, Chill out area, Diervriendelijk,
Exterior, Inbouwkasten,
Rolstoeltoegankelijk,
Volledig uitgeruste keuken

Deze unieke woning heeft een extra woonkamer met balkon die eventueel om te
bouwen is tot extra slaapkamer of kantoor. Deze heeft ook toegang tot de tweede
badkamer die de volgende kamer verdeelt in twee extra slaapkamers, waarvan één
met een eigen balkon.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over deze unieke woning.
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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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