
ÚLTIMES UNITATS

REF. RESIDENCIAL-C11-VIGO

Preu des de 545.000 €  New development - Últimes unitats
Residencial C11 Vigo Pisos, Vigo, Galicia
Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Vigo, Galicia amb preus des de 545,000 € i rendibilitat del 5%, 6 Pisos disponibles

6
Unitats disponibles  

2 & 3
Dormitoris  

139m²
Dimensions des de  

4,58%
Rendibilitat de fins a

+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

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Vigo,
Galicia amb preus des de 545,000 € i rendibilitat del 5%

Residencial C11 Vigo és una promoció d'obra nova que ofereix 8 habitatges de luxe
distribuïdes en 10 plantes d'un impressionant edifici a la cantonada de Colom i
Marquès de Valladares, a la ciutat de Vigo.

L'àtic tríplex inclou tres dormitoris i ofereix una superfície total de 470 m² i un terrat
privat de 138 m² amb impressionants vistes a la mar ia la ciutat.

Els habitatges, construïts amb un interiorisme neutre i acabats de la més alta qualitat,
han estat dissenyades pensant en el confort i l'elegància i es lliuren amb cuines i
banys totalment equipats.

Edifici estil PassivHause
Materials d'alta qualitat i excel·lent eficiència energètica
Excel·lent ubicació al centre de la ciutat
Habitatges de 2-3 dormitoris entre les que triar
Àtic tríplex amb vistes espectaculars i terrasses privades
Aparcament i trasters
interiorisme elegant
Fantàstiques terrasses amb vistes a la mar ia la ciutat
Cuina totalment equipada amb electrodomèstics de primeres marques
Interiors espaiosos amb molta llum
Balcons i terrasses

lucasfox.cat/go/residencial-c11-vigo

Últimes propietats disponibles en aquesta
promoció d'obra nova
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UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Pis 745.000 € Planta 1 3 Dormitoris 4 Cambres de bany 226m², Terrassa 12m² 4.03%

Pis 750.000 € Planta 2 3 Dormitoris 4 Cambres de bany 201m² 4.00%

Pis 760.000 € Planta 3 3 Dormitoris 4 Cambres de bany 202m² 3.95%

Pis 590.000 € Planta 4 2 Dormitoris 3 Cambres de bany 180m², Terrassa 41m² 4.58%

Pis 545.000 € Planta 5 2 Dormitoris 3 Cambres de bany 139m² 4.40%

Àtic 1.500.000 € Planta 8 3 Dormitoris 4 Cambres de bany 399m², Terrassa 99m² 4.00%
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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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