
VERKOCHT

REF. CBR17269

Prijs op aanvraag Huis / Villa - Verkocht
huis / villa te koop in Barri Vell, Girona
Spanje »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  

352m²
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

Fantastische investeringsmogelijkheid om een woning te
verwerven die volledig moet worden gerenoveerd, op een
charmante locatie in het oude centrum van Girona.

Op een geplaveide voetgangersstraat in het charmante historische centrum van
Girona, vinden we dit gebouw te koop. Het pand heeft een volledige verbouwing
nodig en biedt de mogelijkheid om het om te zetten in appartementen of om het te
onderhouden als een enkele ruime gezinswoning.

Veel architecturale historische kenmerken zijn nog steeds aanwezig, typerend voor
gebouwen in de oude binnenstad van Girona, zoals mozaïekvloeren, smeedijzeren
balkons en houten balken aan het plafond.

Op de bovenste verdieping vinden we een prachtig dakterras op het zuiden met veel
zon en uitzicht op de stadsmuren. Op de begane grond hebben we 2 aparte kamers
die kunnen dienen als garages of kleine commerciële units.

Het pand is ideaal voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het behalen van
uitstekende opbrengsten uit investeringen door het onroerend goed om te zetten in
huurappartementen. Het zou ook een benijdenswaardige gezinswoning zijn op een
charmante locatie.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

lucasfox.co.nl/go/cbr17269

Terras, Klassieke bouwstijl, Uitzicht,
Renovatie object, Dichtbij openbaarvervoer,
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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