
VERKOCHT

REF. VIG16503

850.000 € Penthouse - Verkocht
3 Slaapkamer penthouse met 51m² terras te koop in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Slaapkamers  

3
Badkamers  

204m²
Plattegrond  

51m²
Terras

+34 886 908 295 rafael.rosendo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:rafael.rosendo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig penthouse te koop met een eigen terras van 51
m², 3 slaapkamers, 3 badkamers en een prachtig uitzicht
op de Rias Baixas, in Vigo City.

Deze penthouse met 3 slaapkamers ligt op korte loopafstand van het Plaza de
Compostela, restaurants en de oude stad in Vigo, op de bovenste verdieping van een
prachtig historisch gebouw dat dateert uit de late jaren 1800. Het penthouse is
bereikbaar via een trap of met een directe lift vanaf de begane grond. Met slechts 1
buurman per verdieping is het pand rustig en privé.

Bij het betreden van het appartement hebben we toegang tot een grote eet- en
woonkamer met directe toegang tot het terras met uitzicht op de Ria de Vigo, de
sporthaven, met een prachtig uitzicht op de bergen en de beroemde Cies-eilanden.
Dit terras meet in totaal 51 m² en heeft alle aansluitingen voor water en afvoer
voorgeïnstalleerd. De woonkamer krijgt overvloedig zonlicht gedurende de ochtend-,
middag- en avondtijden. In dit gebied vinden we ook de keuken die wordt aangevuld
met afwerkingen, kleur, stijl en lay-out volgens de voorkeuren van de koper.

We komen langs een hal en vinden het gastentoilet en de toegang tot het
slaapgedeelte op het zuiden en geniet 's ochtends van veel daglicht. In dit gebied
hebben we de master suite met een ingebouwde kledingkast, 2 slaapkamers, een
gedeelde badkamer en de wasruimte. Alle slaapkamers hebben ingebouwde kasten
en de woning heeft hoge plafonds, vloerverwarming en pre-installatie van een
domoticasysteem.

Plattegronden zijn op aanvraag beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer
informatie of om een bezichtiging te regelen.

lucasfox.co.nl/go/vig16503

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Vloerverwarming, Uitzicht,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Centraal stofzuigsysteem
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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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