
PREU REBAIXAT

REF. GIR34506

545.000 € Pis - En venda - Preu rebaixat
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  

98m²
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

Preciós pis de disseny en venda situat en un dels carrers
més emblemàtics del Barri Vell, Girona

Pis de disseny totalment renovat el 2019 per una reconeguda interiorista i un
arquitecte local, aconseguint uns espais molt acollidors amb materials i acabats de
gran qualitat.

Entrem a la vivenda per un ampli rebedor, que ens condueix a un dormitori doble, un
bany i al lluminós saló-menjador, amb uns sostres de volta, presidit per una preciosa
xemeneia central i amb la llibreria de fons. Des d´aquesta zona, s´accedeix a la
preciosa cuina equipada amb encimera Smeg, que disposa d´un pràctic office amb
taula per a quatre persones i vistes a la ciutat. A continuació, s'ofereix el dormitori
principal, amb un petit bany amb dutxa i un dormitori addicional polivalent, ja que
pot servir com a complement si hi ha nens petits, o bé com a despatx. Tots els
dormitoris disposen de portes corredisses integrades, que ofereixen més flexibilitat,
amb estades amb funcions adaptables a cada necessitat.

L'habitatge conserva elements originals únics com els alts sostres de volta, que
contrasten amb els terres de ciment polit continu, acabats en fusta natural, a més
d'extres que li donen un gran confort com la calefacció central de gas ciutat i
climatització amb una màquina Daikin Inverter de calor i fred. L´edifici, adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda disposa d´ascensor, així com una gran terrassa
comunitària al terrat amb fantàstiques vistes panoràmiques a tota la ciutat. Hi ha la
possibilitat de llogar una plaça d'aparcament a pocs metres del pis.

Una joia minimalista en un dels carrers més emblemàtics de la ciutat.

lucasfox.cat/go/gir34506

Ascensor, Sostres alts, Llum natural,
Terrassa comunitària, Renovat, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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