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2 750 000 € Lägenhet - Till salu

Excellent Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien » Malaga » Centro / Malagueta » 2015
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ÖVERBLICK

Unik fastighet med 4 sovrum med extraordinär historia,
ett bekvämt läge och fantastisk utsikt.
En av de mest emblematiska barockbyggnaderna från slutet av 1600-talet i Malaga,
belägen i epicentret för denna historiska stad. Detta är en unik möjlighet att äga en
del av en historisk byggnad, vanligtvis reserverad för en offentlig institution.
Efter att ha kommit in i det enorma entré- och mottagningsområdet hittar vi den
majestätiska centrala uteplatsen med sina stora pelare och imponerande höjd. Du
kan komma åt fastigheten på andra våningen med en träpanelhiss eller med trappor i
palatsstorlek.
Den otroliga detaljerna och den imponerande arkitekturen, som är karakteristisk i
hela fastigheten, transporterar oss tillbaka i tiden.

lucasfox.se/go/mlg29932
Terrass, Hiss, , Högt i tak, Marmorgolv,
Naturligt ljus, Tidstypisk karaktär, Balkong,
Djur vänligt, Exteriör, Interiör,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Uppvärmning, Utsikt

Huvuddörren till fastigheten, som är en bit som är värd en plats i ett museum, öppnar
sig för att avslöja en entré med utsikt över den murgröna täckta innergården och
huvudentrén till det stora vardagsrummet.
Vardagsrummet, med en av de två öppna spisen i fastigheten, kännetecknas av sin
stora skala och stora fönster som inramar den fantastiska utsikten över katedralen
och parken, den är uppdelad i tre sektioner köp stora utsmyckade dubbeldörrar som
möjliggör separata utrymmen vardagsrum, matsal, salong, etc. Ett av badrummen
intill vardagsrummet kännetecknas av ett stort cirkulärt glasmålningsfönster, en
konstant påminnelse om byggnaden den finns i.
Från entrén kan vi komma in i den stora korridoren som kulminerar i fastighetens
serviceområde med det stora köket och servicekvarteret, passera köp de stora
sovrummen med utsmyckade snidade trä inbyggda garderober, ett med eget badrum
och ett annat med fastighetens andra eldstad.
Från köket har vi en spiraltrappa som ger tillgång till terrassen.
Kontakta oss för mer information om detta otroliga hem i Malaga.
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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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