
VERKOCHT

REF. VIG16782

350.000 € Penthouse - Verkocht
4 Slaapkamer Penthouse met 70m² terras te koop in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36202

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

225m²
Plattegrond  

70m²
Terras

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

https://www.lucasfox.com
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OMSCHRIJVING

Spectaculaire duplex penthouse met privéterrassen te
koop in het centrum van Vigo, Pontevedra, Galicië.

Dit fantastische duplex penthouse ligt aan een bekende straat in het centrum van
Vigo, met uitzicht op de zee en het openbare park van José Cela. Uitstekende
verbindingen met het openbaar vervoer bieden gemakkelijke toegang tot de rest van
de stad en de omliggende gebieden, terwijl het op korte loopafstand ligt van
prachtige stranden en mooie parken.

Het penthouse, verdeeld over 2 verdiepingen, biedt een ruime woon- en eetkamer,
een keuken, 3 lichte slaapkamers met inbouwkasten, de hoofdslaapkamer met eigen
badkamer en inloopkast, 3 badkamers en 2 terrassen. De terrassen meten in totaal
meer dan 70 m² en bieden de perfecte ruimte om te genieten van het aangename
klimaat.

Hoogwaardige materialen en afwerkingen zijn overal gebruikt. Het appartement
wordt gepresenteerd in een zeer goede staat, maar de keuken zou kunnen profiteren
van een update.

Parkeergelegenheid en een berging zijn bij de prijs inbegrepen.

lucasfox.co.nl/go/vig16782

Zeezicht, Terras, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Verwarming, Uitzicht,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon, Alarm
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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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