
SÅLD

REF. MLG25474

650 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 6 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29005

6
Sovrum  

2
Badrum  

220m²
Planlösning

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.se Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Fastighet på 200 m², med klassisk arkitektur, högt i tak
och mosaikgolv belägen i närheten av den centrala
marknaden i Atarazanas och Alameda Principal.

I en av de mest emblematiska byggnaderna i Malaga hittar vi denna exklusiva
fastighet, som har alla de arkitektoniska egenskaperna i mitten av förra seklet.

Byggnaden har bara två bostäder per våning och köket i denna lägenhet förvandlades
till ett kontor. Den består av sju sovrum, två badrum och ett stort vardagsrum som
ligger i hörnet av byggnaden.

Sydostläge, det har en hiss. Fasaden täcker två tredjedelar av byggnaden och
fortsätter att behålla sin klassiska stil. Det är utan tvekan en av få historiska
byggnader som väntar på att upptäckas och förvandlas till en av de mest exklusiva
bostäderna i staden Malaga.

lucasfox.se/go/mlg25474

Utsikt över bergen, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utsikt, I behov av renovering ,
Exteriör, Djur vänligt, Balkong
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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