
VERKOCHT

REF. CBR10629

700.000 € Appartement - Verkocht
Appartement te koop in Barri Vell, Girona
Spanje »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

199m²
Plattegrond

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een geweldige kans om dit grote appartement met
parkeerplaatsen in hetzelfde gebouw op een uitstekende
locatie te renoveren.

Dit appartement bevindt zich op de 2e verdieping van een historisch gebouw met een
lift en parkeerplaatsen zijn beschikbaar in hetzelfde gebouw.

Het appartement is gedeeltelijk gerenoveerd met nieuwe installaties, wanden en
dubbele beglazing, terwijl enkele van de oorspronkelijke kenmerken van het pand,
waaronder de prachtige hoge plafonds, zijn behouden en het is nu klaar om te
worden gemaakt tot iemands droom luxe huis.

Dit appartement maakt deel uit van een groter pand dat in tweeën gedeeld wordt. Als
gevolg hiervan neemt dit appartement de voorste helft van het pand in beslag en
biedt het vanaf de vele balkons een prachtig uitzicht over het Plaça Catalunya. Het
bestaat uit een ruime woonkamer van 60 m² met uitzicht over Plaça Catalunya, een
keuken met een aparte voorraadkast en een bijkeuken. Er is de mogelijkheid om
minimaal 4 slaapkamers te maken.

Dit zou een geweldige kans zijn voor iemand die een appartement naar eigen smaak
wil renoveren of voor investeerders, omdat het een groot toeristisch appartement
kan zijn.

lucasfox.co.nl/go/cbr10629

Lift, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Hoge plafonds,
Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij internationale scholen, Balkon
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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