
LLOGAT/ADA

REF. VIGR23923

1.200 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

95m²
Plànol

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

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Pis moblat de 2 habitacions en lloguer al centre de Vigo
disponible per lloguer a llarg termini.

Modern i lluminós pis de lloguer a un carrer destacada de centre de la ciutat de Vigo.
Es troba a poca distància a peu de botigues de moda, gimnasos, restaurants de moda,
bars i de districte financer de la ciutat. A més, està molt a prop de la plaça
Compostel·la.

Aquest habitatge, situada en un dels carrers més prestigioses de Vigo, gaudeix d'un
disseny modern amb un mobiliari encantador. El pis s'orienta a interior i es beneficia
d'amplis finestrals que proporcionen abundant llum solar durant tot el dia.

L'edifici data de principis de segle XX i el pis està en una de les seves plantes altes. A
l'entrar, li dóna la benvinguda un vestíbul que ofereix un disseny obert. L'habitatge
disposa de 2 dormitoris dobles amb armaris encastats, un bany i cuina oberta amb
illa central que condueix a la sala-menjador. Així mateix, hi ha una petita zona de
bugaderia.

S'ofereix moblat i durant un període de 3 a 11 mesos, encara que existeix la
possibilitat d'allargar l'estada.

Es tracta d'un pis ideal per a qualsevol que vulgui gaudir d'una estada curta a Vigo, ja
sigui per feina o per plaer. També és perfecte per a solters, parelles o per a una
família jove.

lucasfox.cat/go/vigr23923

Ascensor, Sostres alts, Propietat d'època,
Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Renovat, Interior,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 12 mesos.

Disponible a partir del 15 de juny 2023

REF. VIGR23923

1.200 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

95m²
Plànol

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

https://www.lucasfox.cat/go/vigr23923
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


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.

REF. VIGR23923

1.200 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis en excel·lents condicions de 2 dormitoris en lloguer a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Dormitoris  

1
Cambres de bany  

95m²
Plànol

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

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat

	Pis moblat de 2 habitacions en lloguer al centre de Vigo disponible per lloguer a llarg termini.

