
VENDIDO

REF. MLG29058

395.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Quartos à venda em Centro / Malagueta, Malaga
Spain »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29005

3
Quartos  

2
wc  

107m²
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

Apartamento central de 3 quartos com arquitectura
tradicional, tectos altos, varandas, grandes janelas e 2
pátios interiores.

Edifício construído em 1900 e localizado numa rua central da cidade de Málaga.
Encontra-se em perfeito estado de conservação e mantém todas as características
construtivas tradicionais da época que se manifestam na sua fachada, como as suas
varandas e grandes janelas.

A propriedade é composta por 3 pisos, tem elevador e dispõe de apenas 2 pisos por
piso.

Esta casa com 3 quartos e 2 casas de banho está localizada no primeiro andar,
beneficiando assim da utilização de 2 pátios interiores.

No hall de entrada, a seguir à entrada, encontramos a sala de estar, caracterizada por
tectos altos e duas grandes janelas ligadas no exterior por uma varanda.

A seguir é apresentada a cozinha, que tem acesso direto ao pátio interior principal.

Saindo do hall, encontramos dois quartos, com roupeiros embutidos no tecto,
grandes janelas e varandas para o exterior.

No lado oposto da casa existe uma ampla casa de banho completa, junto à qual
temos acesso pelas traseiras da casa, outra casa de banho completa, o segundo
pátio interior e o terceiro quarto, que também tem roupeiro embutido.

Aproveite para adquirir um apartamento de arquitetura clássica na cidade mais
cosmopolita da Costa del Sol.

lucasfox.pt/go/mlg29058

Terraço, Elevador, Tectos altos,
Pavimento de mármore, Edificio da época,
Características da época, Varanda,
Permitido animais, Exterior,
Armários empotrados
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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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