
VERKOCHT

REF. VIG17116

850.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36390

4
Slaapkamers  

4
Badkamers  

407m²
Plattegrond  

658m²
Perceeloppervlakte

+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
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Uitstekende gezinswoning met 4 slaapkamers met een
prachtig uitzicht en een tuin, te koop in Canido, dicht bij
het centrum van Vigo.

Deze prachtige villa in koloniale stijl ligt in een doodlopende straat van slechts 4
buren en geniet daarom veel privacy. Verder bevinden ze zich in de exclusieve wijk
Canido, zijn prachtige stranden op loopafstand, het stadscentrum van Vigo ligt op 15
minuten rijden en het is slechts een korte afstand naar de internationale school O
Castro International.

De accommodatie biedt 407 m² aan accommodatie, verdeeld over 3 verdiepingen. Als
u de villa binnenkomt, worden we verwelkomd door een grote receptiezaal die naar
elk van de drie niveaus leidt. Vanuit de hal worden we naar de grote woonkamer
geleid met een lounge gedeelte en een eetkamer. Dit gebied heeft een ingebouwde
open haard en toegang tot een mooi terras. De goed uitgeruste keuken en een toilet
completeren de begane grond.

Op de eerste verdieping zijn er twee royale slaapkamers met een gedeelde badkamer
en inbouwkasten naast de hoofdslaapkamer met een eigen badkamer en een eigen
balkon. Vanaf dit balkon, dat op het oosten ligt, kunt u genieten van een prachtig
uitzicht op de "Cies-eilanden" en spectaculaire zonsondergangen.

In de semi-kelder vinden we een ingebouwde garage voor één auto, een dienst
slaapkamer en badkamer, de bijkeuken en een kleine wijnkelder.

De onderhoudsarme tuin heeft een totale oppervlakte van 658 m² en is volledig
omheind en privé.

Neem contact met ons op voor meer informatie of om dit prachtige huis te koop in
Canido te bezoeken.

lucasfox.co.nl/go/vig17116

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inbouwkasten,
Dubbel glas, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Centraal stofzuigsysteem, Bijkeuken,
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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