
VENUT/UDA

REF. CBR17642

595.000 € Pis - Venut/uda
pis acabat de reformar de 4 dormitoris en venda a Barri Vell, Girona
Espanya »  Girona »  Girona Ciutat »  Barri Vell »  17001

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

132m²
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

Fantàstica vivenda de 4hab recentment reformada a la
Plaça de la Independència, al centre de Girona.

Aquest increïble pis de 132 m² gaudeix d'una ubicació excel·lent a la Plaça de la
Independència, situat al centre històric de Girona, al Barri Vell. L'habitatge es troba
recentment reformat, repartit en 3 nivells, orientació sud, que proporciona abundant
lluminositat, ia una ubicació magnífica en una de les zones més boniques de la ciutat.

Així doncs, aquest fantàstic habitatge, antigament una consulta mèdica i avui dia
distribuïda com a apartament de 4 habitacions, s'ha convertit en un pis preciós d'alta
gamma al centre de la ciutat. A més, la mateixa finca compta amb garatge que es pot
comprar addicionalment: tot un luxe al centre de Girona.

L'espai es distribueix de la manera següent:

Accedim a l'habitatge per la planta baixa, on se situa la zona de recepció que consta,
alhora, d'una cuina, 1 dormitori doble, 1 dormitori simple i bany.

Pugem a primer nivell, que acull un meravellós saló menjador, molt espaiós, amb
façana a la Plaça de la Independència i 2 grans finestres amb balcó que ofereixen
unes boniques vistes a tota la plaça i proporcionen abundant llum natural.

La segona planta presenta 2 dormitoris dobles i 2 banys.

El pis està equipat amb aire condicionat, finestres de doble vidre i un sistema
d'alarma per garantir-ne el màxim confort.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per visitar aquest fantàstic habitatge de 3
plantes al centre de Girona.

lucasfox.cat/go/cbr17642

Ascensor, Llum natural,
A prop del transport públic ,
Aire condicionat, Alarma, Balcó, Exterior,
Finestres de doble vidre , Renovat
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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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