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Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29001
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145m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Extraordinär fastighet att renovera, på 145 kvadratmeter
och högt i tak, i en av de mest emblematiska byggnaderna
i denna stadsdel i Malaga.

Denna fastighet ligger nära Soho Theatre och Malaga Park, på andra våningen med
hiss och rullstolsanpassad. Byggnaden har 2 fastigheter per våning.

Efter en stor entrédörr har vi en enorm hall, varifrån vi har tillgång till det rymliga
vardagsrummet med stora fönster mot utsidan. På motsatt sida har vi köket bredvid
tvättstugan och en toalett, med fönster mot en av byggnadens innergårdar.

Därefter har vi ett stort rum med balkong, som möjligen användes förr som matsal,
som kan användas som sovrum eller integreras i vardagsrummet.

När vi fortsätter ser vi ett stort badrum med fönster till en annan inner uteplats och
den upplysta korridoren med fönster mot samma uteplats, som ger oss tillgång till de
3 stora sovrummen, med fönster mot utsidan och ett fjärde rum perfekt beläget för
att bli en badrum för det stora sovrummet.

Denna fastighet från 1946 har en otrolig potential med fantastiska funktioner, en
vardagsrumsdel och kök utanför entrén och sovrum på baksidan av fastigheten.

I den här byggnaden garanteras du lugn och ro, inte bara på grund av dess läge och
minimala fordonstrafik, utan också för att korttidsuthyrning av turister inte är
tillåtna.

lucasfox.se/go/mlg35221

Tidstypisk karaktär, Högt i tak, ,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Exteriör, 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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