
VERKOCHT

REF. GIR19448

549.000 € Appartement - Verkocht
Excellent 2 Slaapkamer Appartement te koop in Barri Vell, Girona
Spanje »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

135m²
Woonoppervlakte

+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

Onlangs gerenoveerd ruim 2-persoons luxe appartement
in een mooie straat in de oude binnenstad van Girona.

Het appartement is gelegen op de eerste verdieping van een gebouw dat in 2017
volledig is gerenoveerd. Het appartement kijkt uit op een prachtig plein aan een van
de meest karakteristieke straten van Girona en is verdeeld over 2 verdiepingen.

Met zijn drievoudige aspect, grote ramen en hoge plafonds profiteert het
appartement van een overvloed aan natuurlijk licht. Met behoud van veel originele
architectonische kenmerken zoals de stenen muren, smeedijzeren balkons en houten
balken, is het appartement zorgvuldig bijgewerkt met het gebruik van hoogwaardige
moderne materialen en afwerkingen. Het appartement beschikt over airconditioning
en centrale verwarming, die werken in 2 afzonderlijke zones.

Het appartement is ingevoerd op het lagere niveau waar we de ruime en luchtige
woonkamer vinden met de originele stenen muren en hoge plafonds met
openslaande deuren naar balkons aan 2 kanten. De mooi afgewerkte open keuken
leidt naar de woonkamer en heeft een groot centraal eiland waar gasten kunnen
dineren. Nogmaals, deuren openen vanuit de keuken naar een balkon met uitzicht op
de straat beneden. Op dit lagere niveau vinden we ook een badkamer met een
douche.

Elegante ijzeren trappen leiden vanuit de woonkamer naar het bovenste niveau waar
we twee slaapkamers en een complete badkamer vinden. Beide slaapkamers zijn
uitzonderlijk ruim en er is de mogelijkheid om er een in twee te verdelen, waardoor
er in totaal drie slaapkamers zijn. De slaapkamers hebben ook de originele stenen
muren en raamranden behouden en de ramen zelf zijn geluiddicht om het grootste
comfort voor de gasten te garanderen.

Het appartement biedt een geweldige kans om te leven in de uiterste luxe in het hart
van de prachtige oude stad van Girona.

lucasfox.co.nl/go/gir19448

Hoge plafonds, Houten vloeren,
Klassieke bouwstijl, Natuurlijke lichtinval,
Airconditioning, Balkon,
Dichtbij internationale scholen,
Diervriendelijk, Dubbel glas, Gerenoveerd,
Open haard
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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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