
REF. GIR39738

890 000 € Takvåning - Till salu
Excellent takvåning med 4 Sovrum med 200m² terrass till salu i Girona Center,
Girona
Spanien »  Girona »  Girona Stad »  Girona City Center »  17003

4
Sovrum  

3
Badrum  

161m²
Planlösning  

200m²
Terrass
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ÖVERBLICK

Exklusiv takvåning med stora utrymmen och en unik
terrass med underbar utsikt till salu i det bästa området i
centrum av staden Girona.

Lucas Fox presenterar denna exklusiva takvåning som ligger i ett av de bästa
områdena i centrala Girona, unik för sin rymd, ljus och sin stora omgivande terrass
som erbjuder underbar utsikt över staden.

Byggnaden byggdes 1980. Takvåningen ritades av en prestigefylld lokal dekoratör på
den tiden som distribuerade och dekorerade den med material av högsta kvalitet,
enligt behoven hos de ursprungliga ägarna, som höll den i perfekt skick fram till idag.

Takvåningen ligger på byggnadens nionde våning. Det utmärker sig för sin
imponerande 200 m² stora terrass för privat bruk, som erbjuder underbara vyer över
hela staden, såväl som för dess fördelning på en våning. Huset består av en hall, ett
rymligt och ljust vardagsrum-matsal med öppen spis samt kök med kontor.
Nattområdet erbjuder två dubbelrum med privata badrum och två dubbelrum med
delat badrum, som används som vardagsrum respektive kontor.

Från lägenheten finns direkt tillgång med hiss till den privata parkeringsplatsen i
byggnadens källare, där det även finns ett privat förråd, perfekt för förvaring av
cyklar och andra redskap.

En unik möjlighet i området.

lucasfox.se/go/gir39738

Terrass, Hiss, Parkett, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Grillplats, Förråd,
Exteriör, Chill out plats
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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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