
REF. MLG29932

2.750.000 € Appartement - Te koop
Excellent 4 Slaapkamer appartement te koop in Centro / Malagueta, Malaga
Spanje »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29015

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

308m²
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

Uniek pand met 4 slaapkamers met een bijzondere
historie, een gunstige ligging en een fantastisch uitzicht.

Een van de meest karakteristieke barokke gebouwen uit de late zeventiende eeuw in
Malaga, gelegen in het epicentrum van deze historische stad. Dit is een unieke kans
om een deel van een historisch gebouw te bezitten, meestal gereserveerd voor een
openbare instelling.

Na het betreden van de enorme entree en receptie, vinden we de majestueuze
centrale patio met zijn grote kolommen en indrukwekkende hoogte, u kunt het pand
op de tweede verdieping bereiken met een lift met houten panelen of via de
vorstelijke trap.

Het ongelooflijke detail en de imposante architectuur, die kenmerkend is voor dit
pand, voert ons terug in de tijd.

De voordeur van het pand, dat een museum waardig is, opent naar een inkomhal met
uitzicht op de met klimop begroeide binnenpatio en de hoofdingang naar de grote
woonkamer.

De woonkamer, met een van de twee open haarden in het pand, wordt gekenmerkt
door zijn grote schaal en grote ramen die het geweldige uitzicht op de kathedraal en
het park omlijsten, het is verdeeld in drie secties koop grote sierlijke dubbele deuren
waardoor aparte ruimtes mogelijk zijn zoals woonkamer, eetkamer, salon, etc. Een
van de badkamers grenzend aan de woonkamer wordt gekenmerkt door een groot
rond glas-in-loodraam, een constante herinnering aan het gebouw waarin het zich
bevindt.

Vanuit de hal hebben we toegang tot de grote gang die culmineert in het
servicegedeelte van het pand met de grote keuken en servicevertrekken, langs de
grote slaapkamers met sierlijke uit hout gesneden ingebouwde kasten, een met een
en-suite badkamer en een andere met de tweede open haard van het pand.

Vanuit de keuken hebben we een wenteltrap die toegang geeft tot het terras.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit ongelooflijke huis in Malaga.

lucasfox.co.nl/go/mlg29932

Terras, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Marmeren vloeren,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Verwarming, Uitzicht, Open haard, Exterior,
Diervriendelijk, Dienstingang, Chill out area,
Balkon, 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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