REF. MLG30219

745.000 € Appartement - Te koop

Excellent 2 Slaapkamer appartement te koop in Centro / Malagueta, Malaga
Spanje » Malaga » Centro / Malagueta » 29016
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94m²

Slaapkamers

Badkamers

Woonoppervlakte

Contact ons over deze woning
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.co.nl

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanje
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OMSCHRIJVING

Buitengewoon appartement van 94 m² gelegen in een
luxueus gebouw, op een van de meest karakteristieke
pleinen van de stad Malaga.
Gebouwd in 2006 en omgeven door 17e-eeuwse gebouwen. Het gebouw waarin het
huis zich bevindt, heeft het hele jaar door een conciërgeservice en valt op door zijn
luxe afwerking.
Het appartement is gelegen in het hart van het gebouw, dus het biedt een
buitengewoon frontaal uitzicht op de kathedraal.
Zodra we binnenkomen, waarderen we een grote ingebouwde kledingkast en
vervolgens een grote, volledig uitgeruste keuken met een raam naar de binnenpatio.
Vervolgens is er een badkamer en een woon-eetkamer met een groot raam met
uitzicht op het plein dat het middelpunt van dit huis is.

lucasfox.co.nl/go/mlg30219
Conciërge service, Lift, Parkeerplaats,
Airconditioning, Balkon, Diervriendelijk,
Dubbel glas, Exterior, Rolstoeltoegankelijk,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken

De woonkamer sluit aan op een tweede en grote badkamer, geflankeerd door twee
slaapkamers met inbouwkasten. Een van hen is buiten, terwijl de andere uitzicht
biedt op de Plaza del Obispo.
De woning heeft pre-installatie van een airconditioning systeem, evenals
automatische zonwering.
De garage, die direct toegankelijk is vanuit de interne lift van het gebouw, biedt
gemakkelijke toegang tot het pand.
Mis niet de kans om dit prachtige appartement te zien. Neem contact met ons op om
een bezichtiging in te plannen.
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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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