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680 000 € Hus/Villa - Till salu

Hotel med 6 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
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ÖVERBLICK

Fantastisk fastighet till salu, perfekt att förvärva som en
investering, några meter från en av de mest emblematiska
torgarna i hjärtat av staden Malaga.
Lucas Fox presenterar denna byggnad till salu. Fasaden behåller områdets typiska
arkitektoniska karaktär med sina åtta balkonger som ger rikligt med naturligt ljus
inuti. Ingången till byggnaden ligger på en av gågatorna.
Det är ordnat över 3 våningar. Bottenvåningen har en lägenhet som vetter utåt och
består av två sovrum, badrum, vardagsrum och kök.

lucasfox.se/go/mlg25961
Högt i tak, Naturligt ljus,
Gemensam terrass, Balkong, Exteriör

Trappan bredvid ingången ger oss tillgång till de andra fastigheterna på de övre
våningarna. På första våningen finns två studiolägenheter, alla utrustade med kök,
badrum och två balkonger.
På andra våningen finns ytterligare två bostäder, varav en återstår att slutföra. Båda
är studior och har ett vardagsrum med matsal, ett kök, ett badrum och ett sovrum på
loftet för att dra nytta av de höga gaveltak med synligt trä. Dess två balkonger låter
varmt naturligt ljus komma in i hemmet.
Dessutom har byggnaden en gemensam terrass på taket.
Om du letar efter en investeringsmöjlighet i ett av de mest dynamiska områdena i
Malaga, kontakta oss idag för mer information.
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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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