
REF. GIR35312

550 000 € Loft - Till salu
Excellent loft med 2 Sovrum till salu i Barri Vell, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004

2
Sovrum  

2
Badrum  

122m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Fantastisk loftfastighet på 122 m² i två plan, nyligen
renoverad med kvalitetsfinish till salu i hjärtat av Barri
Vell, Girona.

Detta fantastiska loft har nyligen totalrenoverats med respekt för alla
originaldetaljer, såsom de flesta träbjälkar, tegel- och stenväggar, som i kombination
med de nya högkvalitativa materialen som används vid renoveringen, ger en mycket
elegant rustik stil till detta Hem.

Fastigheten ligger i hjärtat av Barri Vell, på en liten, mycket diskret gata, men några
meter från Plaza del Ayuntamiento, La Rambla, floden Onyar och resten av de
ojämförliga hörnen som denna del av gamla stan har. erbjudanden.

Vi går in i byggnaden och möts av en spektakulär entré, som leder oss till det privata
förrådet för varje granne, hissen och tillträdestrappan till de olika våningsplanen. Väl
inne går vi in och hittar det fullt utrustade köket, matsalen-vardagsrummet, ett
enkelrum (som kan konverteras till ett kontor beroende på behov) och ett badrum. På
en lägre nivå, när vi går ner för en järn- och trätrappa, når vi det stora
vardagsrummet, och i samma utrymme finns det stora sovrummet, åtskilt av en stor
garderob som fungerar som ett omklädningsrum, samt ger avskildhet, och en
gästtoalett.

Det är ett mycket speciellt hem, för dem som letar efter en charmig tillflyktsort i
hjärtat av Barri Vell, perfekt både för korta semestervistelser och som ett första
boende, med tanke på dess utmärkta läge i ett mycket lugnt område.

lucasfox.se/go/gir35312

Hiss, Högt i tak, Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Renoverad, Nybyggd, Luftkonditionering,
Interiör, Förråd, Dubbla fönster
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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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