
SÅLD

REF. CBR11333

2 350 000 € Lägenhet - Såld
Excellent Lägenhet med 3 Sovrum med 600m² Trädgård till salu i Barri Vell, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

3
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2
Badrum  

280m²
Planlösning  

600m²
Trädgård
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ÖVERBLICK

Enastående bottenvåning lägenhet med stor trädgård till
salu i Barri Vell i Girona.

I hjärtat av Girona vackra gamla stan, Barri Vell, hittar vi denna fantastiska
bottenvåningsfastighet på 280 m² till salu med egen 600 m² stor trädgård. Att vara i
ett sådant centralt läge ligger inom gångavstånd från alla tjänster och
shoppingområden, samt restauranger och transport.

Lägenheten ligger på bottenvåningen i en byggnad från 1901. Det erbjuder 3 sovrum, 2
badrum och 5 rymliga vardagsrum. Interiörerna är helt enkelt fantastiska med
fantastiska periodfunktioner och modernistiska dekorativa element hela tiden.

Utanför hittar vi en underbar, omfattande privat trädgård; ganska lyx i centrum av
staden. Fastigheten har utsikt över trädgården och den gamla stadsmuren.

Den här egenskapen skulle vara ett mycket bra alternativ som en första bostad för
dem som vill bo i centrala Girona, och även för investerare som får sin oslagbara plats
och potentiella hyresintäkter.

Girona är en av de bästa platserna att investera med tanke på dess exceptionella läge
mellan Barcelona och franska gränsen, och 20 minuter från Costa Bravas bästa
stränder. Den har en internationell flygplats och AVE.

lucasfox.se/go/cbr11333

Tidstypisk karaktär
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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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