
SÅLD

REF. MLG29921

460 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29008

3
Sovrum  

2
Badrum  

212m²
Planlösning  

106m²
Totalyta

+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

Denna fastighet är fördelad på två våningar och erbjuder
en modern loftmiljö samtidigt som alla traditionella
spanska detaljer bibehålls.

Bara några meter från den gamla romerska muren i Malaga, är denna fastighet
omgiven av liknande byggnader och betonar kvarterets gamla traditionella spanska
charm, svårt att hitta nu i den historiska huvudstaden.

Med sin traditionella vita fasad, kakeltak, stora fönster, höga tak och träbjälkar, ger
denna fastighet en överraskande rymlig interiör, vackert restaurerad och behåller sin
gamla charm samtidigt som den byter ut ledningar och rörsystem.

På bottenvåningen, på 106 kvadratmeter, har vi en öppen yta, efter den öppna
loftkänslan av fastighetens nya layout, där vi hittar det öppna köket, matsalen och
vardagsrummet. Förbi badrummet har vi en korridor flankerad av en inre uteplats och
sittgrupp, som ger oss tillgång till sovrummet på bottenvåningen, på baksidan av det
hittar vi ett extra rum.

Efter huvudentrén och hallen har vi trapporna som går ut på första våningen. Dess
layout, på ytterligare 106 kvadratmeter, har omvandlats till ett stort loftutrymme,
inramat av mycket högt i tak med träbjälkar och exponerat tegel, och utnyttjar de
stora fönstren och den inre uteplatsen som ger en enorm mängd solljus. Utrymmet är
för närvarande fördelat som ett sovrum och flera vardagsrum, dess öppna plan ger
en mängd alternativ.
Mot fastighetens baksida har vi det andra badrummet och ytterligare ett sovrum,
betonas igen av träbjälkar och högt i tak.

Missa inte denna fantastiska möjlighet om en modern loftmiljö är det du letar efter,
samtidigt som du behåller den gamla charmen i denna vackra Medelhavsstad.

lucasfox.se/go/mlg29921

Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Exteriör, Djur vänligt,
Chill out plats, 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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