
REF. VIG38114

695.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

229m²
Plànol

+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 vila d'estil de disseny amb un disseny loft que ofereix
quatre nivells d'espai, un garatge privat, sostres alts i
molt ben situat al centre de la ciutat. La reforma combina
materials antics i nous i utilitza llum i espai amb un
disseny únic.

Aquesta és una rara oportunitat de trobar una casa adossada en venda al centre de
Vigo amb aparcament privat. La propietat va ser dissenyada i acabada per un
reconegut interiorista de Vigo i el despatx d'arquitectura Villace & Cominges. La seva
reforma total consisteix en una antiga casa convertida en una casa única al centre de
la ciutat. Es troba al centre històric de la ciutat ia poca distància a peu de la plaça del
centre de la ciutat, "Puerta del Sol".

Un cop arribem a la propietat, accedim a la casa des del nivell del carrer. Un cop dins,
tenim el vestíbul d'entrada. Cap a l'esquerra, accedim a la zona del garatge. Aquí
trobareu una zona d'aparcament per a dos cotxes petits o un cotxe gran i un patinet.
També hi ha una zona d'emmagatzematge i un safareig.

Al primer nivell, trobem una zona de nit amb un dormitori, un petit vestidor i un
dormitori i bany privats. Aquest nivell té 70 m² i hi ha espai per a una petita zona
d'estar.

Al segon nivell, trobem la zona de dia, on trobem l'ampli saló menjador, que ofereix
sostres alts de fins a 4 metres d'alçada. Es tracta d'un nivell diàfan, on accedim a la
cuina-menjador amb una barra d'esmorzars i un petit menjador proper. La cuina està
acabada, amb electrodomèstics d'alta gamma i acabada per fusteria Mobalco. Al
costat del menjador, tenim una petita escala que porta a un altre dormitori amb bany
privat, que dóna a la sala d'estar.

Els materials utilitzats a tot arreu són de la màxima qualitat.

Aquesta propietat excepcional combina la fusta, el formigó i el vidre de manera
creativa, i els seus espais estan plens de llum i textures. L'aïllament tèrmic i acústic és
excel·lent. La decoració combinada amb l'ambient de la propietat la converteix en
una propietat única per viure i treballar alhora. La propietat es ven sense mobles,
però algunes peces es poden discutir.

Els materials utilitzats a tot arreu són de la màxima qualitat.

lucasfox.cat/go/vig38114

Garatge privat, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
Aparcament, Vestidor, Traster, Sala de jocs,
Safareig, Renovat, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Això seria una casa ideal per a una família en creixement o una parella que busqui
més espai al centre de la ciutat amb aparcament a la mateixa propietat. A causa de la
gran demanda, pot ser interessant per als inversors que busquen adquirir una
propietat destacada per llogar-la turísticament.

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.

REF. VIG38114

695.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

229m²
Plànol

+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

	Una vila d'estil de disseny amb un disseny loft que ofereix quatre nivells d'espai, un garatge privat, sostres alts i molt ben situat al centre de la ciutat. La reforma combina materials antics i nous i utilitza llum i espai amb un disseny únic.

