REF. MLG25302

1 195 000 € Lägenhet - Såld

Excellent lägenhet med 2 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien » Malaga » Centro / Malagueta » 29016
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malaga@lucasfox.es

lucasfox.se

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, Spanien
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ÖVERBLICK

Helt renoverad lägenhet med högsta kvalitet finish, med
garage, förråd, dörrvakt och 24-timmars säkerhet.
Otrolig lägenhet i en av de mest exklusiva byggnaderna i Malaga, helt omkonfigurerad
och moderniserad för att njuta av all slags lyx, golvvärme, oberoende
luftkonditionering, ljudisolering och komplett värmeisolering.
Fastigheten erbjuder nu två stora sovrum och två badrum och har utformats för att få
ut det mesta av sin otroliga utsikt mot hamnen och staden Malaga.
Efter ingången hittar vi det rymliga vardagsrummet med matsal, med enorma
avancerade golv-till-tak-fällbara glaspaneler som erbjuder en fantastisk utsikt över
sydvästra Malaga. Nästa är ett av de två badrummen och ett stort kök som ansluter
till tvättområdet.

lucasfox.se/go/mlg25302
Havsutsikt, Utsikt över bergen, Hiss,
Naturligt ljus, Parkering, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Renoverad, Rullstolar,
Säkerhet, Uppvärmning, Utrustat kök, Utsikt

Efter de inbyggda garderoberna vid ingången finns ett rymligt sovrum och sovrummet
med omklädningsrum och eget badrum.
Marknadens bästa dubbelglas har använts när det gäller termisk och akustisk
isolering. Golvvärmen, tillsammans med luftkonditioneringssystemet, erbjuder
optimal klimatkontroll när som helst på året.
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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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