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Lägenhet på mellanplan in Málaga Centro
Referens: R3804355

Sovrum: 2

Badrum: 2

Komplott: 0m 2

Pris: 620 000 EUR
Bygga: 157m 2

Terrass: 0m 2
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Plats: Málaga Centro
V i presentera denna lägenhet, noggrant utformad så att du kan njuta av en av de bästa platserna i
centrala Malaga, på Avenida de Manuel Agustín Heredia, belägen i en historisk byggnad med högt i tak
och stora fönster i söder och helt rehabiliterad. Härifrån har du möjlighet att överväga den fantastiska
utsikten över hamnen, den emblematiska lyktstolpen i Malaga och längre tillbaka, områdena Coracha
och Parador. Tillsammans med ljusstyrkan har fördelningen skett för att skapa rymliga och genialt
sammankopplade utrymmen som prioriterar vardagsrummen och särskilt havsutsikten. Lägenheten
består av en magniﬁk lobby, utsökt inredd, från vilken du kommer ut i vardagsrummet och därifrån till
matsalen. Det rymliga köket ligger tvärs över hallen, i lägenhetens centrala område. Detta utrymme är
konﬁgurerat som &quot;hjärtat&quot; i huset, eftersom det ansluter och kommunicerar visuellt och på
ett mycket genialt sätt genom skjutdörrar och inre fönster med alla rum. Denna lägenhet har två
sovrum och två badrum, sovrummet har också ett stort eget omklädningsrum. Vi lyfter fram
kvaliteterna i den senaste reformen i både golv, dörrar och fönster, dessa är gjorda av aluminium på
huvudfasaden och PVC på baksidan. Hushållsapparater är toppmärken och sanitetsartiklar. Den har ett
komplett luftkonditioneringssystem genom falska takkanaler. Denna fastighet säljs möblerad. En lyx att
bo i det välkända området för konst, vår Soho i Malaga. Soho är ett framväxande grannskap i centrum
av Malaga, beläget mellan Alameda Principal och hamnen, som är en del av Ensanche de Malaga. För
närvarande känner vi till &quot;Soho Málaga, Barrio de las Artes&quot;.

Funktioner:
Miljö
Intill stranden

Position
Öst

Hamn

Söder

Skick
Utmärkt

Nära hamn
Nära havet
Klimatanläggning
Luftkonditionering, värme

Utsikt
Hav

Funktioner
Hiss

Luftkonditionering, kyla

Hamn
Panorama

Inbyggda garderober
Grovkök

Bebyggelse

En-suite badrum
Dubbelglasfönster
Nära en kyrka

Möbler
Fullt möblerad

Kök
Fullt utrustat

Allmännytta
Elektricitet

Kategori
Intill stranden

Dricksvatten

Lyx

Säkerhet
Porttelefon
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