
VERKOCHT

REF. CBR11652

850.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer penthouse te koop in Barri Vell, Girona
Spanje »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

230m²
Plattegrond

+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

Uitzonderlijk duplex penthouse op een onverslaanbare
locatie in de oude binnenstad van Girona.

Dit penthouse ligt in het hart van het oude centrum van Girona, met uitzicht op de
Rambla. Het bevindt zich op de bovenste verdieping van een historisch gebouw en is
volledig gerestaureerd.

Het gebouw wordt betreden via een grote gemeenschappelijke deur en gang en het
appartement is direct toegankelijk vanuit de lift. Het appartement is verdeeld over 2
verdiepingen en geniet van een overvloed aan natuurlijk licht, airconditioning en
verwarming. De lift komt uit in het appartement op de vijfde verdieping, waar we een
hal vinden met een vegende trap omhoog naar de bovenste verdieping.

De woonkamer heeft openslaande deuren naar het grote dakterras met een pergola,
een ontspanningsruimte, een eethoek, een zwembad en een prachtig uitzicht op de
stad en de bergen. Een gang leidt af van de gang en naar een slaapkamer met een
ensuite badkamer, gevolgd door een wasruimte met ingebouwde kasten en de tv-
kamer die een vijfde slaapkamer zou kunnen zijn. We vinden ook de volledig
ingerichte keuken, ook met openslaande deuren naar het dakterras.

Op de bovenste verdieping leidt een overloop naar de master suite met
inbouwkasten en een grote badkamer met een jacuzzi en douche en een prachtig
uitzicht over de stad. Ook op dit niveau zijn 2 slaapkamers met een gedeelde
badkamer en een klein kantoor met een terras. Trap leidt naar de toren waar we een
kleine kamer vinden die momenteel wordt gebruikt als kantoor en een klein
dakterras op de top van de toren met een prachtig uitzicht.

Ideaal voor gezinnen en iedereen die op zoek is naar een verblijf van hoge kwaliteit
in het hart van de oude stad. Het heeft ook potentieel voor een goede
verhuurrendement gedurende het hele jaar, omdat Girona een populaire toeristische
bestemming is.

lucasfox.co.nl/go/cbr11652

Terras, Lift, Airconditioning, Exterior,
Verwarming
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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.

REF. CBR11652

850.000 € Penthouse - Verkocht
Excellent 5 Slaapkamer penthouse te koop in Barri Vell, Girona
Spanje »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

230m²
Plattegrond

+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

	Uitzonderlijk duplex penthouse op een onverslaanbare locatie in de oude binnenstad van Girona.

