
VENDIDO

REF. CBR17642

595.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Barri Vell, Girona
Spain »  Girona »  Girona Cidade »  Barri Vell »  17001

4
Quartos  

3
wc  

132m²
Plano

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.pt Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Fantástica casa de 4 quartos recentemente renovada na
Plaza de la Independencia, no coração de Girona.

Este incrível apartamento de 132 m² goza de uma excelente localização na Plaza de la
Independencia, localizada no centro histórico de Girona, no Barri Vell. A casa foi
recentemente renovada, distribuída por 3 pisos, virada a sul, o que proporciona
muita luz, e uma localização magnífica numa das zonas mais bonitas da cidade.

Assim, esta fantástica casa, anteriormente um consultório médico e hoje distribuída
como um apartamento de 4 quartos, foi convertida em um belo apartamento de alto
padrão no centro da cidade. Além disso, a mesma quinta tem uma garagem que pode
ser adquirida adicionalmente: um verdadeiro luxo no centro de Girona.

O espaço está distribuído da seguinte forma:

Acedemos à casa pelo rés-do-chão, onde se situa a zona de receção, que por sua vez
é composta por cozinha, 1 quarto duplo, 1 quarto individual e casa de banho.

Subimos ao primeiro nível, que abriga uma maravilhosa sala de jantar, muito
espaçosa, de frente para a Plaza de la Independencia e 2 grandes janelas com
varandas que oferecem belas vistas de toda a praça e fornecem luz natural
abundante.

O segundo andar possui mais 2 quartos duplos e 2 banheiros.

O apartamento está equipado com ar condicionado, vidros duplos e sistema de
alarme para garantir o máximo conforto.

Contacte-nos para visitar esta fantástica moradia de 3 pisos no centro de Girona.

lucasfox.pt/go/cbr17642

Elevador, Luz natural, Varanda, Renovado,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Ar condicionado, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Fantástica casa de 4 quartos recentemente renovada na Plaza de la Independencia, no coração de Girona.

