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DESCRIPCIÓ

Pis a la urbanització Pujol de Castrelos, amb fantàstiques
zones comunes, molt a prop del parc de Castrelos i amb
magnífiques vistes.
Gran oportunitat d'adquirir un bonic apartament en una zona tranquil·la de la ciutat
de Vigo.
El pis es situa a la zona residencial de Pujols de Castrelos, a prop del parc més gran
de Vigo. Aquesta urbanització és molt famosa per les seves zones comunes i per les
seves vistes al centre de la ciutat, gràcies a la seva ubicació a prop del parc.
A més, la urbanització disposa de seguretat privada i està completament tancada i
privada, de manera que només podran accedir-hi propietaris i convidats. Tindrà
accés a la zona de piscina, pistes de tennis, jardins i boniques zones de chill-out per
menjar o celebrar esdeveniments privats.
En entrar a l'apartament, donarem amb un rebedor molt ampli, que ens condueix a
les zones de dia i nit. Hi ha un saló-menjador amb vistes impressionants i una cuinamenjador amb el seu safareig i rebost. I finalment, la zona de nit disposa de dos
dormitoris, un bany compartit i l'habitació principal amb bany privat.

lucasfox.cat/go/vig21339
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Piscina, Terrassa, Pista de tennis, Ascensor,
Llum natural, Parquet, Aparcament,
A prop del transport públic ,
A prop dels col·legis internacionals ,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Armaris encastats, Calefacció,
Cuina equipada, Exterior, Parc infantil,
S'accepten mascotes , Safareig, Seguretat,
Traster, Vistes, Zona chill-out

Hi ha 2 apartaments a cada planta.
L'habitatge és ideal per a famílies joves o com a inversió, ja que hi ha una gran
demanda de lloguer a la zona.
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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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