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REF. CBR11652

850 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 5 Sovrum till salu i Barri Vell, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

5
Sovrum  

4
Badrum  

230m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Exceptionell duplex takvåning i ett oslagbart läge i Girona
gamla stan.

Denna takvåning ligger i hjärtat av Girona gamla stan, med utsikt över Rambla. Det
ligger på översta våningen i en historisk byggnad och har fullbordats restaurerats.

Byggnaden går in genom en gemensam gemensam dörr och hall och lägenheten nås
direkt från hissen. Lägenheten är uppdelad på 2 våningar och har ett överflöd av
naturligt ljus, luftkonditionering och uppvärmning. Hissen går ut i lägenheten på
femte våningen där vi hittar en hall med svepande trappor upp till övervåningen.

Vardagsrummet har uteplatsdörrar som leder ut på den stora takterrassen med en
pergola, chill out område, matplats, pool och underbar utsikt över staden och bergen.
En korridor leder av från korridoren och till ett sovrum med eget badrum, följt av ett
tvättstuga med inbyggda skåp och tv-rummet som kan vara femte sovrum. Vi hittar
också det fullt utrustade köket, även med altandörrar som öppnar ut mot
takterrassen.

På övervåningen leder en landning till master sviten med inbyggda garderober och
ett stort badrum med jacuzzi och dusch och underbar utsikt över staden. På denna
nivå finns också 2 dubbelrum med gemensamt badrum och ett litet kontor med
terrass. Trappor leder upp till tornet där vi hittar ett litet rum som för tillfället
används som kontor och en liten takterrass ovanpå tornet med fantastisk utsikt.

Perfekt för familjer och alla som vill bo i en högkvalitativ bostad i hjärtat av den
gamla staden. Det har också potential för gott helårsutbyte, eftersom Girona är ett
populärt turistmål.

lucasfox.se/go/cbr11652

Terrass, Hiss, Exteriör, Luftkonditionering,
Uppvärmning
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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