
REF. GIR38598

725 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 4 Sovrum med 65m² terrass till salu i Barri Vell, Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Barri Vell »  17001

4
Sovrum  

2
Badrum  

185m²
Planlösning  

65m²
Terrass

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

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

185 m² lägenhet med stor terrass belägen på
bottenvåningen i en exklusiv byggnad i centrala Girona,
med all service inom räckhåll och bara två minuters
promenad från gamla stan.

Den exklusiva byggnaden kommer in genom en gemensam huvuddörr och en hall med
tidstypiska detaljer. Lägenheten totalrenoverades 2009. När vi väl kommer in i
lägenheten befinner vi oss i en stor hall, från denna hall har du tillgång till två
sovrum, ett sovrum med eget badrum, tvättstuga, kök och vardagsrum.

Det höga i tak ger denna lägenhet en mycket rymlig och öppen känsla. Bredvid
vardagsrummet har vi det ensuite master bedroom med utgång till terrassen. Tittar vi
genom vardagsrummet ser vi matsalen följt av den stora 65 m² stora terrassen, som
ger en skön inne-utomhus-känsla.

Högt i tak, stora fönster och terrassen ger lägenheten ett bra ljusinsläpp.

Denna fastighet är idealisk för familjer eller någon som vill bo i en stor lägenhet med
terrass nära gamla stan men ändå ansluten till alla tjänster och huvudvägarna.

lucasfox.se/go/gir38598

Naturligt ljus, Högt i tak, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel, Förråd, 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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	185 m² lägenhet med stor terrass belägen på bottenvåningen i en exklusiv byggnad i centrala Girona, med all service inom räckhåll och bara två minuters promenad från gamla stan.

