
VENUT/UDA

REF. CBR11652

850.000 € Àtic - Venut/uda
àtic en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Barri Vell, Girona
Espanya »  Girona »  Girona Ciutat »  Barri Vell »  17004

5
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

230m²
Plànol

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.cat Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

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


DESCRIPCIÓ

Àtic dúplex excepcional en venda en una ubicació ideal al
nucli antic de Girona.

Àtic situat al cor del Barri Vell de Girona, amb vistes a la Rambla. Es troba en l'última
planta d'un edifici històric completament restaurat.

S'accedeix a l'habitatge directament des de l'ascensor de l'edifici. Aquesta es
distribueix en 2 plantes i gaudeix d'abundant llum natural, aire condicionat i
calefacció.

El saló disposa de sortida a la gran terrassa a l'última planta, amb una pèrgola, zona
chill-out, menjador, piscina i increïbles vistes a la ciutat i les muntanyes. Un passadís
condueix a 1 dormitori amb bany privat, una bugaderia amb armaris integrats i la sala
de televisió, amb possibilitat de convertir en un dormitori addicional. També consta
de la cuina totalment equipada, amb sortida a la terrassa.

La planta superior hi ha el dormitori principal amb armaris encastats i bany privat
amb jacuzzi i dutxa, així com magnífiques vistes a la ciutat. A més, disposa de 2
dormitoris dobles que comparteixen un bany i un petit despatx amb terrassa. Unes
escales condueixen a la torre, on es troba una petita estada destinada a despatx, i un
terrat a la part alta de la torre amb impressionants vistes.

Ideal per a famílies o per a qualsevol persona que vulgui viure en un habitatge de
luxe al cor del nucli antic de la ciutat. També té molt potencial per a lloguers de
llarga estada, ja que Girona és un dels principals destinacions turístiques.

lucasfox.cat/go/cbr11652

Terrassa, Ascensor, Exterior, Calefacció,
Aire condicionat
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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