
SÅLD

REF. CBR17642

595 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i Barri Vell, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17001

4
Sovrum  

3
Badrum  

132m²
Planlösning

+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
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Fantastisk fastighet nyrenoverad på Plaça de la
Independència, i centrala Girona.

Denna otroliga lägenhet på 132 kvm har ett utmärkt läge på Plaza de la
Independencia, mitt i Gironas historiska centrum, i Barri Vell.

Fastigheten har nyligen renoverats och har bevarat sina rymliga rum, fördelade på 3
våningar, dess söderläge, som ger mycket ljus och ett magnifikt läge i ett av de
vackraste områdena i staden.

Denna fantastiska fastighet, tidigare en läkarmottagning och numera fördelad som en
4-rumslägenhet, har byggts om till en vacker high-end lägenhet i stadens centrum.
Dessutom har samma fastighet ett garage som kan köpas extra: en riktig lyx i centrala
Girona.

Utrymmet är fördelat enligt följande:

Vi når fastigheten via bottenvåningen, där receptionen ligger, som i sin tur består av
ett kök, 1 dubbelrum, 1 enkelrum och ett komplett badrum.

Vi går upp till första våningen, som rymmer ett underbart vardagsrum-matsal, mycket
rymligt, med en fasad mot Plaza de la Independencia och 2 stora fönster med balkong
som erbjuder vacker utsikt över hela torget och ger gott om naturligt ljus.

Den första våningen har ytterligare 2 dubbelrum och 2 badrum.

Lägenheten är utrustad med luftkonditionering, tvåglasfönster och ett larmsystem för
att säkerställa din maximala komfort.

Kontakta oss för att besöka denna fantastiska 3-våningsfastighet i centrala Girona.

lucasfox.se/go/cbr17642

Hiss, Naturligt ljus, Renoverad,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Larm, Exteriör, Dubbla fönster, Balkong

REF. CBR17642

595 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 4 Sovrum till salu i Barri Vell, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17001

4
Sovrum  

3
Badrum  

132m²
Planlösning

+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.se/go/cbr17642
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


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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