
LLOGAT/ADA

REF. VIGR31142

1.350 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis de 3 dormitoris amb 35m² terrassa en lloguer a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

200m²
Plànol  

35m²
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

Espaiós pis de 200 m² amb molta llum solar i diverses
terrasses privades d&#39;un total de 35 m² en lloguer al
centre de la ciutat de Vigo.

Excel·lent oportunitat de llogar un fabulós pis situat al centre de la ciutat de Vigo,
amb una bona ubicació en un dels carrers més cotitzades de la zona de negocis.

El pis se situa en una planta alta i ofereix àmplies estances i dormitoris, abundant
llum solar durant tot el dia i dues terrasses privades amb bona orientació.
L'habitatge resulta molt tranquil·la i còmoda ja que només hi ha un pis per planta.

A l'entrar, ens dóna la benvinguda una zona de recepció que divideix el pis en dues
ales. En l'ala esquerra, es disposa un saló de 65 m² que compta amb una llar de foc,
grans finestrals i un petit balcó de 7 m².

En l'ala dreta, trobem dos banys, tres dormitoris dobles amb armaris encastats, la
cuina amb zona office i un petit menjador. Al costat de cuina, s'ofereix una terrassa
oberta orientada a sud, una zona chill-out i el safareig.

El pis gaudeix d'acabats i fusteria de gran qualitat, com ara finestres Climalit amb
aïllament tèrmic i acústic i persianes elèctriques. A més, el pis està equipat amb
detectors de fum i calefacció individual per gas i la zona es beneficia d'Internet d'alta
velocitat.

Es tracta d'un habitatge ideal per a una família o parella que busca viure i treballar al
centre de la ciutat de Vigo. El pis està situat a prop dels comerços locals i de tots els
serveis per a la vida diària. Les parades d'autobús amb destinació a escoles
internacionals estan a pocs metres de l'habitatge.

lucasfox.cat/go/vigr31142

Terrassa, Llum natural, Zona chill-out,
Vistes, Traster, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

Període de lloguer mínim: 12 mesos.
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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.

REF. VIGR31142

1.350 € al mes Pis - Llogat/ada
Pis de 3 dormitoris amb 35m² terrassa en lloguer a Vigo, Galicia
Espanya »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

200m²
Plànol  

35m²
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

	Espaiós pis de 200 m² amb molta llum solar i diverses terrasses privades d&#39;un total de 35 m² en lloguer al centre de la ciutat de Vigo.

