
REF. VIG38220

360.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 110m² de jardí en venda a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

94m²
Plànol  

110m²
Jardí

+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

Nova promoció de 20 apartaments en venda al barri de la
"Ciudad de la Justicia" i "Plaza España" al centre de la
ciutat de Vigo, Galícia.

Us donem la benvinguda a Nicaragua Residences, un nou edifici plurifamiliar al barri
de la "Ciudad de la Justicia" i zona "Plaza España", amb tots els serveis, molt ben
comunicat amb transport públic i accés ràpid a altres punts del centre de la ciutat.

Aquest projecte de nova construcció constarà d'un edifici residencial de 20
habitatges amb places d'aparcament i trasters. Les unitats de la primera planta tenen
una zona enjardinada privada de 110 m² i aquesta propietat disposa de 3 habitacions
i 2 banys.

Està previst que el projecte finalitzi l'últim trimestre del 2023.

La distribució es pot adaptar al gust del comprador, així com els acabats, estil i
electrodomèstics. Consulteu el control de qualitat i l'inventari de materials per
obtenir més detalls.

Igualment aptes per a una família, una parella o una sola persona: tots els
apartaments gaudeixen d'habitacions àmplies i confortables, llum natural i els
millors acabats amb un disseny modern i elegant.

Aquestes propietats són ideals per a qualsevol persona que vulgui viure al centre de
la ciutat de Vigo, amb la comoditat de tenir tots els serveis necessaris per a la vida
diària a la porta. A més, qualsevol persona que vulgui comprar i llogar a possibles
llogaters com a inversió. Hi ha una important demanda de clients a la base de dades
de Lucas Fox que busquen lloguers a la zona amb un disseny modern i elegant.

Si us plau, no dubti en contactar amb nosaltres per a més informació o per concertar
una visita.

lucasfox.cat/go/vig38220

Terrassa, Garatge privat, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Armaris encastats,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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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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