
REF. MLG26650

289.000 € Appartement - Te koop
2 Slaapkamer appartement met 110m² terras te koop in Centro / Malagueta,
Malaga
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29010

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

112m²
Plattegrond  

110m²
Terras

+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 in perfecte staat met 2 badkamers en een
terras van 110 m², parking en een grote berging.

De ontwikkeling bestaat uit twee gebouwen met vier verdiepingen, gescheiden door
een centrale tuin met een gemeenschappelijk zwembad.

Het wordt voornamelijk gekenmerkt door het ontwerp en de verdeling van de
woningen op de begane grond, die profiteren van het exclusieve gebruik van de
perimetertuinen van het gebouw.

Met name deze woning heeft het exclusieve gebruik van het grootste terras in de
ontwikkeling.

De hoofdingang bevindt zich in de tuin met het gemeenschappelijk zwembad. Bij
binnenkomst vinden we een hal van waaruit we toegang hebben tot de eerste
badkamer en een inbouwkast. Vervolgens gaan we naar de twee slaapkamers, beide
met ingebouwde kasten, waarvan de eerste een en-suite badkamer heeft.

We laten de slaapkamers achter ons en komen uit bij de open, volledig uitgeruste
keuken en de ruime woon-eetkamer. Tevens heeft de woonkamer directe toegang tot
het grote terras van 110 m² dat op de hoek van het pand ligt.

De woning heeft naast een grote berging ook een garage en het gebruik van het
gemeenschappelijk terras van het gebouw.

Neem contact met ons op om een afspraak te maken om deze prachtige woning te
bezichtigen.

lucasfox.co.nl/go/mlg26650

Zwembad, Tuin, Terras, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Parkeerplaats,
Modernistisch gebouw,
Volledig uitgeruste keuken,
Rolstoeltoegankelijk, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Berging
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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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