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DESCRIPCIÓ

Excel·lent habitatge familiar de 4 dormitoris amb vistes i
jardí, en venda a Canido, a prop del centre de Vigo.
Aquesta preciosa vila d'estil colonial està situada en un carrer sense sortida amb
només 4 veïns i per tant gaudeix d'una gran privacitat. Es troba a l'exclusiu barri de
Canido, a un pas de les meravelloses platges, a 15 minuts amb cotxe del centre de la
ciutat de Vigo ia poca distància d'O Castro International British School.
L'habitatge té una superfície de 407 m² distribuïts en 3 plantes. En entrar a la vila,
ens rep un gran vestíbul que connecta amb les altres plantes. Des del vestíbul
s'accedeix al gran saló amb un espai d'estar i un menjador. Aquesta zona té una llar
de foc integrada i sortida a una bonica terrassa. La cuina ben equipada i un lavabo
completen la planta baixa.
A la primera planta hi ha dos dormitoris de grans dimensions amb un bany compartit
i armaris encastats, a més del dormitori principal amb bany privat i balcó privat. Des
d'aquest balcó, que dóna a l'est, es pot gaudir d'unes vistes precioses de les illes Cíes
i d'uns capvespres espectaculars.

lucasfox.cat/go/vig17116
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Jardí, Garatge privat, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada, Safareig,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Al semisoterrani trobem un garatge per a un cotxe, un dormitori per al servei amb
bany, el safareig i un petit celler.
El jardí de baix manteniment té una superfície total de 658 m² i està totalment tancat
per a la seva màxima privacitat.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per visitar
aquesta preciosa casa en venda a Canido.
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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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