
VERKOCHT
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6 Slaapkamer appartement met 40m² terras te koop in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36202
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4
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OMSCHRIJVING

Uitstekend appartement van in totaal 354 m², met 4
parkeerplaatsen en twee privéterrassen op Plaza de
Compostela met uitzicht op het Alameda-park.

Plaza de Compostela, in het centrum van Vigo, is het meest gewilde gebied in Vigo. De
woning, gelegen op een hoge verdieping, profiteert van natuurlijk licht gedurende de
dag en veel zonlicht in de middag en avond.

Met een bebouwde oppervlakte van 354 m² met 6 slaapkamers, 4 badkamers,
parkeergelegenheid voor 4 voertuigen en twee bergingen, is dit een werkelijk
indrukwekkend pand te koop op Plaza de Compostela en met uitzicht op het Alameda
Park.

Het is gevestigd in een monumentaal gebouw dat dateert uit het begin van de 20e
eeuw en volledig gerenoveerd in 2003, op loopafstand van speeltuinen, lokale
scholen, openbaar vervoer en de meest trendy tapasbars, lounges en restaurants in
de omgeving.

Als we het gebouw binnenkomen, hebben we een charmante lobby met twee liften
die ons naar het betreffende appartement brengen.

Bij het betreden van het appartement vinden we een prachtige inkomhal. Het pand is
verdeeld in 2 vleugels, met een grote woon- en eetkamer in het midden van het huis.
Dit gedeelte biedt tevens toegang tot het terras. Aan de rechterkant hebben we 2
tweepersoonskamers, 1 eenpersoonskamer, een badkamer en de master suite. De
master suite heeft een eigen terras met uitzicht op de Plaza, met uitzicht op de
bergen en de zee.

Aan de linkerkant hebben we een grote woonkeuken, een kleine wasruimte, een
slaapkamer met tweepersoonsbed en een badkamer. Hier hebben we ook een grote
ensuite slaapkamer met een studeerkamer. Deze kamer heeft een eigen terras met
uitzicht op de Plaza.

De woning beschikt over 4 parkeerplaatsen en 2 bergingen. Het is afgewerkt met
materialen van goede kwaliteit en bewaard in een traditionele klassieke stijl.

Het pand heeft het potentieel om te worden opgesplitst in twee grote
appartementen.

lucasfox.co.nl/go/vig12645

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Jacuzzi, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Beveiliging, Berging, Alarm, Airconditioning,
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Het zou geschikt zijn voor een groot gezin dat in het meest gewilde deel van de stad
Vigo wil wonen. Ook een investeerder of twee families die het hele appartement
willen kopen en opdelen in twee grote appartementen, met elk twee parkeerplaatsen
en een berging.

Een geweldige kans om een van de meest indrukwekkende appartementen van de
stad Vigo en op een toplocatie te verwerven.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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	Uitstekend appartement van in totaal 354 m², met 4 parkeerplaatsen en twee privéterrassen op Plaza de Compostela met uitzicht op het Alameda-park.

