
VENUT/UDA

REF. VIG18019

405.900 € Àtic - Venut/uda
Àtic d'obra nova de 4 dormitoris amb 16m² terrassa en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  

4
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

151m²
Plànol  

16m²
Terrassa

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Excel·lent i modern àtic amb terrassa i fantàstiques vistes
al riu venda a Pontevedra, prop de boniques platges, un
prestigiós col·legi internacional i l&#39;aeroport de Vigo.

Residencial Novolerez és un complex residencial únic situat a Pontevedra amb
acabats de luxe i un estil contemporani molt sofisticat.

Aquesta promoció d'obra nova, que es completarà el 2020, ofereix aquest increïble
àtic amb 4 dormitoris, 2 banys i una fabulosa terrassa privada.

L'habitatge gaudeix d'exclusives vistes panoràmiques gràcies a les seves grans
finestrals i la seva magnífica ubicació al costat del riu Lérez, a només 5 minuts a peu
del centre de Pontevedra.

Hi ha la possibilitat d'adaptar l'àtic a les preferències i necessitats de cada client, i es
lliura amb una plaça d'aparcament i un traster inclosos en el preu.

A més, els residents poden gaudir d'accés a molt bon zones comunes com la piscina
climatitzada, el gimnàs, el club social i el saló gourmet.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació.

lucasfox.cat/go/vig18019

Vistes a les muntanyes , Piscina, Terrassa,
Garatge privat, Llum natural,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Aire condicionat, Calefacció,
Finestres de doble vidre , Obra nova,
S'accepten mascotes , Saló gourmet,
Sistema domòtic, Traster, Vistes
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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	Excel·lent i modern àtic amb terrassa i fantàstiques vistes al riu venda a Pontevedra, prop de boniques platges, un prestigiós col·legi internacional i l&#39;aeroport de Vigo.

