
REF. MLG37719

1 995 000 € Hus/Villa - Till salu
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Centro / Malagueta, Malaga
Spanien »  Malaga »  Centro / Malagueta »  29008

5
Sovrum  

4
Badrum  

264m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Originalhus från 1880, helt ombyggt 2015 och med
fasadens klassiska egenskaper till salu i hjärtat av
Malaga.

Detta hus ligger på ett extraordinärt läge, bredvid den enorma vertikala trädgården
som kännetecknar detta torg, omgivet av smala gator och med lite turisttrafik.
Därmed åtnjuter läget tystnad och lugn, men med allt du behöver i närheten.

Efter den stora entrédörren har vi en hall med utgång till en innergård och tre sovrum
med varsitt eget badrum. Huset har tillträdestrappor till alla sina våningar, med ett
stort inre hål, utformat för att kunna installera en hiss i framtiden om så önskas.

På första våningen har vi ett rymligt vardagsrum med öppen spis och tre stora fönster
med balkonger med utsikt över torget, en stor matsal för åtta personer och ett
underbart fullt utrustat kök i amerikansk stil, med en gaffeltruck för att underlätta
transporten till terrassen .

På andra våningen har vi master bedroom som vetter utåt, med sitt stora privata
badrum och eget omklädningsrum.

I den invändiga delen med stora fönster mot uteplatsen har vi ytterligare två sovrum,
som används som kontor och förråd.

Därefter, på tredje våningen, har vi taket, med en stor terrass, med otrolig utsikt och
fördelat på två områden, ett idealiskt för att äta utomhus, med tillgång från
gaffeltrucken och ett annat för att njuta av väderfenomenet i Malaga.

Kontakta oss för mer information.

lucasfox.se/go/mlg37719

Terrass, Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, 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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