
REF. MLG29057

395 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29001

4
Sovrum  

2
Badrum  

130m²
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

Extraordinär fastighet med klassisk arkitektur, på 130 m²,
med högt i tak och stora fönster i ett av de mest
eftertraktade områdena i staden. Den här fastigheten
ligger på en första våning och har ingen hiss.

Lägenhet belägen intill en av gågatorna i Soho i Malaga, på första våningen i en
klassisk byggnad.

Så snart vi kommer in i entrén kan vi uppskatta den majestätiska egendomen, som
utmärker sig för högt i tak och stora dörrar, alla typiska tidstypiska detaljer. Till
vänster hittar vi ett stort sovrum som vetter mot utsidan, som har två stora fönster
och balkonger. Till höger har vi en innergård.

Ett av badrummen ligger bredvid korridoren, som leder till ytterligare två sovrum,
båda vända mot en innergård. Till höger har vi ett badrum till. I slutet av samma
korridor ligger sovrummet av en enorm storlek. Härifrån når vi sedan vardagsrummet
och köket med skafferi.

De ursprungliga mosaikgolven har förvarats i alla sovrum, vilket är mycket typiskt för
tidstypiska fastigheter i Malaga. På samma sätt bör det noteras att lägenheten har
tvåglasfönster och att badrum och kök har renoverats.

Njut av ett hem i klassisk stil i den mest moderna och moderna staden på hela Costa
del Sol.

lucasfox.se/go/mlg29057

Tidstypisk karaktär, Högt i tak, ,
Utrustat kök, Uppvärmning,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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