
VENDIDO

REF. MLG37833

1.250.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Centro / Malagueta, Malaga
Spain »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29005

3
Quartos  

2
wc  

153m²
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 remodelado pronto a habitar, à venda no
centro histórico de Málaga.

Com atenção impecável aos detalhes e inspirada em acomodações luxuosas de 5
estrelas, esta casa é tudo. Está pronto a habitar e usufruir de imediato, sem
necessidade de obras de renovação ou actualização.

Localizado a metros do Mercado Central de Málaga, no segundo andar de um dos
edifícios históricos da cidade, possui grandes janelas, pé-direito alto e as dimensões
generosas que você espera encontrar em uma propriedade desta categoria.

Ao entrarmos na propriedade, notamos de imediato os belos pisos em espinha de
peixe em madeira maciça, que serviram de palco a esta fantástica casa.

Com cozinha totalmente equipada, grande ilha central e eletrodomésticos de última
geração, tem o tamanho perfeito para entreter e acomodar uma grande reunião.

A seguir temos uma sala de jantar e uma fantástica sala de estar, com lareira rodeada
por uma grande estante desenhada à medida. Esta sala convidativa é o coração da
casa e será o cenário para muitas noites aconchegantes ao redor da lareira.

Em toda a propriedade temos grandes janelas em arco com vidros duplos e um
sistema de climatização que pode ser controlado individualmente em todas as
divisões.

Os quartos são muito generosos, com ampla arrumação e casas de banho com
acabamentos primorosos, que realçam o aspecto luxuoso desta propriedade.

Esta propriedade seria uma casa de família invejável no encantador centro histórico
de Málaga. Por favor, não hesite em contactar-nos para mais informações ou para
marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/mlg37833

Elevador, Tectos altos, Edificio da época,
Características da época,
Terraço comunitário, Renovado,
Próximo de escolas internacionais,
Permitido animais, Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Chaminé,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Aquecimento
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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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