
REF. GIR37661

595 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum till salu i Barri Vell, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17004
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125m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Underbar 3-rumslägenhet med privat garage i ett utmärkt
läge i Gironas historiska kvarter.

Detta är en unik möjlighet att köpa en underbar nybyggd 3-rumslägenhet i ett
utmärkt område i det historiska kvarteret Girona, bara hundra meter från Ramblan
och med utsikt över ett vackert torg.

Den här lägenheten är planerad att stå klar under fjärde kvartalet 2023 och är en av
tre i en historisk byggnad som genomgår en totalrenovering samtidigt som några av
de ursprungliga arkitektoniska egenskaperna bibehålls.

Lägenheten är fördelad på två våningar. På bottenvåningen hittar vi ett privat garage
med plats för en familjebil förutom en motorcykel och cyklar, ett rum som kan
fungera som antingen ett tredje sovrum eller kontor och ett eget badrum. En invändig
trappa leder till första våningen där vi hittar huvudentrén, två sovrum med stora
fönster, två badrum, ett vardagsrum med dubbla aspekter med stora fönster och ett
fullt utrustat kök och ett separat skafferi. Lägenheten har högt i tak och njuter av ett
överflöd av naturligt ljus. Lägenheten nås även med hiss.

Vissa material och ytbehandlingar kan anpassas efter köparens smak. Mer
information finns tillgänglig på begäran.

lucasfox.se/go/gir37661

Garagem privada, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Nybyggd,
Nära transportmedel, Exteriör,
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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