
VERKOCHT

REF. CBR11333

2.350.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 3 Slaapkamer Appartement met 600m² Tuin te koop in Barri Vell, Girona
Spanje »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

280m²
Plattegrond  

600m²
Tuin

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

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


OMSCHRIJVING

Uitstekend gelijkvloers appartement met grote tuin te
koop in de Barri Vell van Girona.

In het hart van de prachtige oude binnenstad van Girona, Barri Vell, vinden we dit
ongelooflijke eigendom op de begane grond van 280 m² te koop met een eigen tuin
van 600 m². Op zo'n centrale locatie is het op loopafstand van alle diensten en
winkelgebieden, maar ook restaurants en transport.

Het appartement bevindt zich op de begane grond van een gebouw uit 1901. Het heeft
3 slaapkamers, 2 badkamers en 5 ruime woonruimtes. Het interieur is simpelweg
adembenemend met prachtige historische kenmerken en modernistische decoratieve
elementen.

Buiten stappen vinden we een prachtige, uitgebreide privétuin; vrij de luxe in het
centrum van de stad. De accommodatie biedt uitzicht op de tuin en de oude
stadsmuur.

Deze woning zou een zeer goede optie zijn als een eerste woning voor diegenen die
in het centrum van Girona willen wonen, en ook voor beleggers vanwege de
onovertroffen locatie en potentiële huurinkomsten.

Girona is een van de beste plaatsen om te investeren vanwege de uitzonderlijke
ligging tussen Barcelona en de Franse grens en op 20 minuten van de beste stranden
van de Costa Brava. Het heeft een internationale luchthaven en AVE.

lucasfox.co.nl/go/cbr11333
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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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