
REF. VIG39194

720.000 € Pis - En venda
Pis de 3 dormitoris en venda a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

169m²
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

Un apartament en un edifici privat que data de l'any 2006
que ofereix totes les necessitats per a la vida moderna, 2
places d'aparcament i una bona distribució, unes vistes
precioses i una ubicació fantàstica.

Una propietat moderna i elegant en una bona planta ofereix unes vistes precioses a
la plaça de Compostel·la, el port de la ciutat i part de la ria de Vigo.

L'edifici es troba a pocs passos de la plaça de Compostel·la, on trobem tot el
necessari per a la vida diària, botigues, centres mèdics, parcs de la ciutat i
restaurants destacats.

En entrar a l'edifici, ens donen la benvinguda a una zona de recepció d'estil modern.
L'entrada a l'edifici està equipada amb portes dobles, sistema domòtic i videoporter
de seguretat, que permet l'accés.

L'ascensor ens porta a la planta on trobem l'apartament.

Un cop entrem a l'apartament, tenim la zona de recepció. Aquesta zona distribueix
l'habitatge en seccions de dia i de nit. A la banda esquerra, trobem l'ampli menjador i
saló amb vistes a la part frontal de l'edifici. Veiem la cuina menjador amb zona
d'esmorzar al costat dret. Hi ha un petit balcó exterior, on trobem la secció de
bugaderia.

Hi ha un passadís que porta a la zona de dormitori. Aquí trobem el lavabo de
convidats.

Tenim el dormitori principal amb bany privat amb vistes a la part davantera. Hi ha
armaris encastats. El bany està acabat amb marbre travertí i aixetes i accessoris de
bona qualitat. Al passadís, al passadís, trobem dues habitacions dobles i un bany
compartit.

Es tracta d'una propietat destacable que destaca per la qualitat dels seus materials i
pel seu aïllament tèrmic i acústic molt efectiu.

La propietat disposa de dues places d'aparcament de mida adequada i un traster. Hi
ha un ascensor per a cotxes que permet accedir fàcilment a la zona d'aparcament.

lucasfox.cat/go/vig39194

Garatge privat, Ascensor, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic
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Això seria una propietat ideal per a una família en creixement o una parella que
busqui més espai. Apte per a parelles grans que vulguin estar al centre de la ciutat on
hi trobem totes les necessitats per a la vida diària.

La propietat està ben posicionada per a tots els serveis i té accés ràpid a les
principals carreteres que connecten Vigo amb altres parts de Galícia.

Si us plau, truqueu-nos per obtenir més informació o per concertar una visita.
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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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