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DESCRIPCIÓ

Excepcional pis de 354 m² amb 4 places
d&#39;aparcament i dues terrasses privades en venda a
la plaça de Compostel·la, amb vista a parc de
l&#39;Albereda, a Vigo.
La plaça de Compostel·la al centre de Vigo és una de les zones més sol·licitades de la
ciutat. L'habitatge s'ubica en una planta alta i es beneficia de molta llum natural
durant tot el dia i de molt sol durant la tarda.
Aquest habitatge en venda compta amb una superfície construïda de 354 m² amb 6
dormitoris, 4 banys, aparcament per a 4 vehicles i 2 trasters. És un habitatge
veritablement impressionant a la plaça de Compostel·la, amb vista a parc de
l'Albereda.
Se situa en un edifici històric que es remunta a principis de 1900 i que es va renovar
completament el 2003. A més, és a prop de parcs infantils, escoles locals, transport
públic i els bars de tapes, cafeteries i restaurants més de moda de la zona.
A l'entrar a l'edifici, tenim un preciós vestíbul amb dos ascensors que ens condueixen
a el pis en qüestió.

lucasfox.cat/go/vig12645
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar ,
Terrassa, Jacuzzi, Garatge privat, Ascensor,
Característiques d'època, Llum natural,
Parquet, Propietat d'època, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Alarma,
Armaris encastats, Biblioteca, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior,
Finestres de doble vidre , Safareig,
Seguretat, Traster, Vistes

A l'accedir a el pis, trobem un bonic rebedor d'entrada. L'habitatge està dividida en
dues ales, amb un gran saló-menjador en el centre de el pis. Aquesta estada també
ofereix sortida a la terrassa. En l'ala dreta, es disposen dos dormitoris dobles, un
dormitori individual, un bany i el dormitori principal amb bany privat i la seva pròpia
terrassa, amb vistes a la plaça, la muntanya i el mar.
En l'ala esquerra, se situa la gran cuina amb zona de menjador, un petit safareig, un
dormitori doble i un bany. Aquí també s'ofereix un gran dormitori amb bany privat i
estudi. Aquest dormitori gaudeix d'una terrassa privada amb vista sobre la plaça.
L'habitatge compta amb quatre places d'aparcament i un traster. Es presenta amb
acabats i materials de bona qualitat i conserva un estil clàssic tradicional. Es pot
negociar el preu de l'mobiliari i de la decoració.

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 886 908 295

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espanya

REF. VIG12645

Preu a consultar Pis - Venut/uda

Pis de 6 dormitoris amb 40m² terrassa en venda a Vigo, Galicia
Espanya » Galicia » Vigo » 36202

6

4

354m²

40m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Terrassa

L'habitatge podria dividir-se en dos grans pisos. També seria ideal per a una gran
família que busqui viure en una de les zones més sol·licitades de la ciutat de Vigo.
Així mateix, també podrien interessar-inversors o dues grans famílies que vulguin
adquirir el pis complet i dividir-lo en dos grans pisos, incloent dos aparcaments
cadascun i un traster.
Una gran oportunitat per adquirir una dels pisos més impressionants de la ciutat de
Vigo, en una ubicació privilegiada.
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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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