
VENDIDO

REF. MLG22519

795.000 € Penthouse - Vendido
Penthouse Excelentes condições Quartos à venda em Centro / Malagueta, Malaga
Spain »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29008

3
Quartos  

3
wc  

190m²
Plano

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.pt Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Este apartamento foi projetado como um hotel de luxo e
sua distribuição flexível permite sua reorganização para a
obtenção de dois andares independentes.

Este espaçoso apartamento de 190 metros quadrados, com garagem própria, foi
projetado com o luxo em mente o tempo todo. Os proprietários levaram esse
conceito ao limite, transformando a distribuição original e modernizando todos os
aspectos da casa.

Para aproveitar as duas entradas originais, a principal e o serviço, eles
transformaram a casa em dois andares independentes, um com dois quartos e outro
com um quarto, cada um com cozinha, sala de jantar e sala de estar. Seu design
engenhoso permite que, com escorregadores magnéticos, o piso possa ser
transformado em uma casa de três quartos ou duas casas, com área independente
para os hóspedes.

Como distribuição geral, a entrada principal é oferecida de onde você pode ver a
cozinha equipada com aparelhos de última geração, aberta para a espaçosa sala de
estar. Este espaço é separado por uma lareira de ambos os lados e tem acesso ao
terraço por enormes janelas dobráveis que permitem a entrada de muita luz.

Da sala de estar, temos acesso a dois quartos enormes, cada um com seu próprio
banheiro e varanda.

Na outra entrada, encontramos um saguão com acesso a um quarto amplo com
banheiro e varanda separados e a sala de estar com varanda própria, com cozinha
moderna e equipada.

A garagem pode ser acessada diretamente através do elevador.

Todas as instalações elétricas e de água são independentes nos dois andares, de
modo que a separação da casa em duas independentes é facilitada, se assim o
desejar no futuro.

lucasfox.pt/go/mlg22519

Terraço, Elevador, Luz natural,
Edifício modernista, Estacionamento,
Aquecimento, Ar condicionado,
Armários empotrados , Chaminé,
Cozinha equipada, Exterior,
Janelas de vidro duplo , Renovado, Varanda,
Vistas
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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