REF. VIG35595

725.000 € Pis - En venda

Pis d'obra nova de 3 dormitoris en venda a Vigo, Galicia
Espanya » Galicia » Vigo » 36202

3

2

129m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 886 908 295

rafael.rosendo@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Properament disponible: nou apartament de disseny a la
zona més sol·licitada del centre de la ciutat de Vigo, amb
tres dormitoris i dues places daparcament al mateix
edifici. S'estima que la data de finalització d'obres sigui a
finals del 2022.
La Plaça de Compostel·la és una de les zones més demandades del centre de la ciutat
de Vigo. Hi trobem aquest impressionant apartament de disseny. La reforma, a les
mans dels famosos arquitectes MAM, acabarà a finals del 2022 i segueix un estil que
combina la història amb el modernisme per satisfer les necessitats actuals.
L'edifici data del segle XX i el seu arquitecte va ser el conegut Jenaro de la Fuente.
S'ha restaurat completament, incloent la zona d'aparcament al mateix edifici, en els
darrers mesos amb tocs moderns i de disseny per satisfer les necessitats actuals.

lucasfox.cat/go/vig35595
Garatge privat, Sostres alts,
Propietat d'època, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Traster, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Balcó, Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

L'apartament en conjunt disposa de sostres de 3 metres d'alçada, una distribució
moderna, tres balcons cap a la plaça principal de l'Albereda i dues places
d'aparcament al mateix edifici, fet que el converteix en un lloc excel·lent per viure-hi.
La façana de l'edifici té orientació a l'est, fet que aporta molta lluminositat durant tot
el dia.
La unitat al primer pis ofereix materials, fusteria i un disseny ben acabat combinat
amb leficiència energètica i un estil actual.
Per entrar a l´apartament, accedim per un rebedor. A la dreta, veiem el gran saló
menjador i, juntament amb aquest, el dormitori principal. A l'esquerra tenim la cuina
oberta de disseny amb illa central. També hi trobem dos dormitoris de bona mida, un
bany compartit i la cambra de rentat a l'esquerra. La propietat compta amb dues
places daparcament i dos trasters,
i representa una excel·lent oportunitat per a una família o parella que busqui viure a
les zones més cotitzades del centre de Vigo. Pel que fa a la seva ubicació, l'habitatge
és a prop dels restaurants de marisc, clubs nàutics i clubs de salut més coneguts de la
ciutat.
Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per obtenir més informació sobre la qualitat
dels acabats, el disseny, la distribució i la visualització.
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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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