
VENUT/UDA

REF. CBR15355

475.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Barri Vell, Girona
Espanya »  Girona »  Girona Ciutat »  Barri Vell »  17001

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

122m²
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

Meravellós pis a estrenar de 3 dormitoris en venda a ple
centre de la ciutat.

Aquest preciós pis de 122 m² amb espais oberts es troba en ple centre de la ciutat,
dins del Barri Vell. Se situa a la primera planta d'una finca de 2001 amb ascensor i
aparcament, on hi ha la possibilitat d'adquirir una plaça. Aquest pis en concret no
s'havia construït fins ara, de manera que es presentarà completament nou, a
estrenar.

En entrar al pis trobem el saló obert a la cuina, en un espai total de 50 m² amb balcó
a l'avinguda Ramon Folch i sortida a un pati interior de 17 m². El dormitori principal
amb bany privat també dóna a la façana principal, mentre que en l'ala oposada
trobem un bany complet i dos dormitoris dobles, també exteriors.

El pis s'està construint seguint els paràmetres més exigents pel que fa a sostenibilitat
(procés i sistemes constructius, bons aïllaments i instal·lacions eficients) per obtenir
una alta eficiència energètica i un alt nivell de confort. L'habitatge es lliura amb
acabats de la millor qualitat, amb cuina Sants i il·luminació Targetti.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació sobre aquesta
oportunitat única a Girona.

lucasfox.cat/go/cbr15355

Terrassa, Ascensor, Parquet, Vestidor,
Renovat, Balcó, 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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