
VENUT/UDA

REF. CBR17269

Preu a consultar Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la en venda a Barri Vell, Girona
Espanya »  Girona »  Girona Ciutat »  Barri Vell »  

352m²
Plànol

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

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


DESCRIPCIÓ

Excel·lent oportunitat d&#39;inversió en aquest habitatge
a reformar per complet en venda en una fantàstica
ubicació, al casc antic de Girona.

Habitatge situada en un carrer peatonal adoquinada de l'encantador centre històric
de Girona. L'immoble requereix una rehabilitació completa i ofereix la possibilitat de
convertir-lo en diversos apartaments o de mantenir-lo com una casa unifamiliar
espaiosa, segons convingui.

La casa encara conserva la majoria dels elements arquitectònics de l'època típics dels
habitatges del nucli antic de Girona, com els terres hidràulics, els balcons de ferro
forjat i les bigues de fusta al sostre.

A la planta superior trobem una meravellosa terrat orientada al sud que gaudeix
d'abundant llum natural i té vista sobre les muralles de la ciutat. A la planta baixa
tenim 2 estances separades que poden servir com garatges o petits locals comercials.

L'immoble és ideal per als inversors que estan interessats a obtenir una excel·lent
rendibilitat mitjançant la conversió de la propietat en apartaments de lloguer. També
seria una envejable casa familiar en una ubicació encantadora.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/cbr17269

Terrassa, Propietat d'època,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A renovar, Balcó, Vistes
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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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