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OMSCHRIJVING

Groot klassiek appartement met 5 terrassen, lichte
kamers aan de buitenzijde en 2 parkeerplaatsen in Plaza
de Compostela.

Prachtig, elegant appartement te koop in de meest gewilde wijk van Vigo. Het object
meet in totaal 365 m² waarvan bijna 300 m² bruikbaar is plus 30 m² balkons en
terrassen. Gelegen aan de Plaza de Compostela, in een karakteristiek hoekgebouw
van de beroemde architect Alberto Cameselle, is het de perfecte locatie om ten volle
te genieten van het leven in het centrum van Vigo.

De woning is gelegen op een hoek op het noordoosten en profiteert van natuurlijk
licht en uitzicht op de zee en het Alameda-park. Het gebouw heeft een portier en
snelle toegang tot het parkeerterrein. Met slechts één appartement op elke
verdieping van het gebouw is elk huis rustig en privé.

De inkomhal van het gebouw heeft 2 liften waarvan er één rechtstreeks naar de
woonkamer van het appartement gaat.

Het appartement heeft 2 toegangsdeuren: de dienstingang in de grote woonkeuken
en directe toegang tot de straat via de privélift.

Bij het betreden van het pand vinden we een gang die naar de dag- en nachtruimtes
van het appartement leidt. Aan de linkerkant hebben we een grote open woon- en
eetkamer en een bibliotheek / studeerkamer die wordt gebruikt als tv-lounge met
banken en toegang tot een terras op de hoek van Plaza de Compostela en Calle Colón.
In dit deel van het pand hebben we ook de woonkeuken met een bijkeuken en een
bijkeuken met waslijn beschut tegen de regen door een glazen scherm. Mocht het
nodig zijn, dan is er in dit deel van de woning een dienstslaapkamer en badkamer.

Aan de rechterkant van het appartement vinden we het slaapgedeelte met 4
slaapkamers, waarvan één de master bedroom, en 3 badkamers. Alle slaapkamers
hebben kamerhoge inbouwkasten. Twee van de slaapkamers hebben een eigen terras
en de andere hebben een raam met uitzicht op Calle Colón. Een mezzanine van 30 m²
maakt het appartement compleet.

Het gebouw dateert uit 1990 met overal een goede afwerking en het appartement is
voorzien van luxe walnoothouten timmerwerk door een van de beste timmerlieden in
Spanje, Hermanos Vila Comesaña. De badkamers profiteren van geïmporteerd
Italiaans marmer van de prestigieuze firma Hermanos Blanco.

lucasfox.co.nl/go/vig19655

Zeezicht, Terras, Jacuzzi, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Marmeren vloeren,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Renovatie object, Open haard,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Balkon, 
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Deze woning is een uitstekende investeringsmogelijkheid gezien zijn locatie, royale
afmetingen en locatie in een granieten gebouw.

Gezien de locatie, afwerking, indeling en uitstekende natuurlijke lichtinval gedurende
de dag is het gebouw in tal van persartikelen opgenomen.

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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