
REF. CBR11346

2 500 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 13 Sovrum med 409m² Trädgård till salu i Barri Vell, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

13
Sovrum  

7
Badrum  

1.140m²
Planlösning  

822m²
Totalyta  

409m²
Trädgård

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.se Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Fantastisk möjlighet att förvärva en stor 3-våning
herrgård att renovera med en rymlig privat trädgård och
garage i centrum av gamla kvarteret i Girona stad.

I ett mycket privilegierat läge på en gågata i Girona romantiska gamla stan finner vi
denna exceptionella egendom till salu.

Det är en magnifik historisk herrgård med en byggd storlek på 1 140 m² och en idyllisk
muromgärdad trädgård på 409 m² med en vacker portik. Att ha en sådan stor trädgård
är mycket sällsynt i hjärtat av staden.

Fastigheten är fylld med originalperioder, till exempel vackra färgade
mosaikgolvplattor, stora balkongfönster och imponerande högt i tak, eftersom
inredningen varit nästan orörd i nästan ett sekel. Byggnaden är i gott strukturellt
skick och har oerhört potential att genomgå en totalrenovering och behåller många
av de unika historiska elementen för extra charm.

Huset har för närvarande 8 sovrum och 5 kontor, därför finns det plats för minst 13
sovrum vilket gör det idealiskt för konvertering till ett lyxigt boutiquehotell eller i
separata rymliga lägenheter med gemensam trädgård.

Det finns också ett våning på 135 m² med potential att höja takhöjden och omvandla
den till en takvåning med en fantastisk terrass på över 100 m² med underbar utsikt
över gamla hustakens hustak.

Ett tillfälle för en gång i livet för älskare av periodfunktioner och för investerare i
Girona Barri Vell.

lucasfox.se/go/cbr11346

Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Tidstypisk karaktär, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Öppen spis, Nära transportmedel,
I behov av renovering , Exteriör, Brunn,
Bibliotek, Balkong
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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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