
VERKOCHT

REF. CBR10631

690.000 € Appartement - Verkocht
Appartement te koop in Barri Vell, Girona
Spanje »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

238m²
Plattegrond

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

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


OMSCHRIJVING

Nieuw gebouwd appartement te worden afgewerkt, te
koop in het centrum van Girona.

Gelegen in het hart van de oude stad, op Plaça Catalunya en met uitzicht op de
stadsmuren, vinden we dit grote gerenoveerde appartement dat moet worden
afgewerkt en kan worden voltooid volgens de smaak van de nieuwe eigenaar. De
accommodatie bevindt zich op de tweede verdieping van een historisch gebouw met
een lift en parkeerplaatsen in hetzelfde gebouw. Het wordt beheerd door de privélift
die direct uitkomt in het appartement.

Het pand is al gedeeltelijk gerenoveerd met nieuwe installaties, wanden en dubbele
beglazing met behoud van een aantal van de historische kenmerken, zoals hoge
plafonds.

Dit appartement is de achterste helft van een groter pand en is momenteel verdeeld
over 2 verdiepingen. Het heeft een ruime (45 m²) woonkamer die uitkijkt over de
stadsmuren en er is de mogelijkheid om maximaal 4 slaapkamers bij te plaatsen. Het
op het zuiden gerichte aspect, de grote ramen en de daklichten in het dak bieden
allemaal een overvloed aan natuurlijk licht en het zou mogelijk zijn om een terras in
de open lucht te creëren dat naar de woonkamer leidt, indien gewenst.

Het appartement profiteert van de mogelijkheid om 2 parkeerplaatsen te verwerven
op het lagere maaiveld van hetzelfde gebouw en bereikbaar met de lift.

De ideale gelegenheid om een groot appartement te kopen en naar eigen smaak af te
maken in het hart van de oude stad van Girona met parkeergelegenheid in hetzelfde
gebouw.

lucasfox.co.nl/go/cbr10631

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Uitzicht, 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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