
REF. VIG38711

700.000 € Pis - En venda
Pis d'obra nova de 3 dormitoris amb 25m² terrassa en venda a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

225m²
Plànol  

25m²
Terrassa

+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 excel·lent oportunitat per adquirir una exquisida
promoció nova en venda al centre de Vigo amb cinc
unitats situades als carrers més cotitzats del centre de
Vigo, Principe.

Aquesta nova promoció de 5 apartaments destacats en venda es troba al centre de
Vigo, Pontevedra.

Es troba en un edifici històric per a una reforma integral al centre de Vigo, just
davant del Museu Marco.

L'edifici està orientat al sud al carrer principal, amb grans finestrals i balcons que
ofereixen una vista panoràmica del Museu Marco i del carrer Príncep.

L'edifici es reformarà íntegrament, tant per dins com per fora, conservant l'essència
dels sostres alts amb motllures i incorporant les últimes tendències en materials,
aïllaments, instal·lacions, confort domèstic, calefacció per terra radiant, i una cuina
totalment equipada amb el top-of-the- electrodomèstics de gamma.

Hi ha cinc apartaments impressionants amb una gran llum natural que inclouen tres
tipus de propietats que es poden resumir de la següent manera:

La primera planta disposa d'una superfície construïda de 200 m² creats amb un
balcó-terrassa al qual s'accedeix des del saló-menjador principal, i també gaudirà
d'una terrassa privada de pati interior d'aproximadament 25 m².

Les plantes 2, 3 i 4 tenen 200 m² cadascuna, amb balcons amb vistes a Principe.

Finalment, l'àtic disposa de tres amplis dormitoris i una terrassa al terrat amb vistes
al paisatge urbà de Vigo.

Es preveu que aquest projecte s'acabi l'últim trimestre de 2024. L'empresa promotora
està oberta a discutir la disposició i els acabats.

No dubteu a posar-vos en contacte amb Lucas Fox per a més detalls.

lucasfox.cat/go/vig38711

Terrassa, Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Característiques d'època,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Vestidor, Safareig, Obra nova,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats,
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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