
SÅLD

REF. CBR4458

1 950 000 € Takvåning - Såld
Excellent Takvåning med 5 Sovrum till salu i Barri Vell, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

5
Sovrum  

4
Badrum  

440m²
Planlösning

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Spektakulär 440 m² duplex till salu i centrala Girona. Unik
egendom i en emblematisk, totalrenoverad byggnad med
utsikt över floden och den gamla stadsmuren.

Denna fantastiska 440 m² duplex ligger på andra våningen i en helt återställd
historisk byggnad och erbjuder 5 dubbelrum och 4 badrum plus gästtoalett och ett
vindsutrymme. Layouten har utformats med familjen i åtanke och erbjuder rymliga
sovrum och vardagsrum.

Det har utsikt över floden och en vacker torg, liksom de gamla stadsmuren.
Katedralen kan också ses från fastigheten. Uppvärmning och luftkonditionering,
tillsammans med dubbla fönster gör detta till ett bekvämt hem när som helst på året.

På övervåningen finns ett utrymme som för närvarande används som ett spelrum
med en TV, omgiven av en stor terrass som erbjuder bra utsikt ett utrymme för
installation av en bubbelpool.

Fastigheten är i utmärkt skick och har trägolv, gott om naturligt ljus och en valfri
parkeringsplats i samma byggnad med möjlighet att förvärva en annan om det
behövs.

Perfekt för dem som arbetar i centrum eller vill vara nära shoppingdistriktet, med ett
bekvämt hem i en unik historisk byggnad.

lucasfox.se/go/cbr4458

Terrass, Parkett, Naturligt ljus,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Lekrum, Grillplats, 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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