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895.000 € Appartement - Verkocht
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5
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OMSCHRIJVING

Uitzonderlijke duplex met hoogwaardige afwerking en
uitzichten gelegen in een van de belangrijkste delen van
het stadscentrum van Vigo. Een uniek designobject.

Deze fantastische duplex is gelegen in een gerenoveerd neoklassiek pand uit 1898. In
2015 gerestaureerd door de huidige eigenaar met hoogwaardige afwerkingen en
design, met behoud van het klassieke karakter en de charme van de architectuur,
afgewerkt door de beroemde architect-broers van Vigo Benito en Manuel Gómez
Román.

De woning is gelegen in het historische centrum van Vigo, tussen de oude stad en
Plaza Compostela, in een van de meest levendige straten van de stad. Gelegen op
twee hoeken, op het zuidoosten gelegen, krijgt het gebouw 's ochtends en' s middags
veel natuurlijk licht. Met zijn prachtige originele balkons kijkt het uit over een van de
meest opvallende hoeken van Vigo.

Het pand biedt in totaal drie buren en de duplex bevindt zich op een hoge verdieping
met ramen die het plafond bereiken en een ruimte verdeeld over twee niveaus van in
totaal 316 m² met gemeenschappelijke ruimtes.

Bij binnenkomst in het pand worden we begroet door details uit 1898, met originele
mozaïeken, zichtbare stenen en hoge plafonds die dit stuk een ongelooflijke
architectonische en designafwerking geven.

Vanaf de ingang van het gebouw hebben we de mogelijkheid om via de originele
massief houten trap of met de lift naar de duplex te gaan. Eenmaal boven betreden
we het huis en bevinden ons in een ontvangsthal. Aan de linkerkant is een grote
woon-eetkamer met plafonds tot wel 4-5 meter hoog. In dit gedeelte hebben we ook
de keuken-eetkamer, met materialen van goede kwaliteit, hoogwaardige apparatuur
en de originele open haard ("Lareira" in het Galicisch), die nu wordt gebruikt voor
opslag zonder zijn eigenheid te verliezen.

Aan de rechterkant van de flat hebben we twee slaapkamers en de hoofdslaapkamer
met eigen badkamer en kleedkamer.

De bovenverdieping omvat een woonkamer met uitzicht op de woon / eetkamer, twee
slaapkamers of een familiekamer met gewelfde plafonds. Deze verdieping heeft ook
een badkamer.

lucasfox.co.nl/go/vig21633

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren, Klassieke bouwstijl,
Hoge plafonds, Vloerverwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Inloopkast, Inbouwkasten, Exterior,
Dubbel glas, Domotica systeem,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Berging,
Balkon, Alarm, Airconditioning
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De vloer biedt materialen van goede kwaliteit, vloerverwarming, massieve
teakhouten vloerafwerkingen en Climalit-ramen voor meer geluidsisolatie en energie-
efficiëntie.

Er is een mogelijkheid om parkeerplaatsen in de buurt te kopen.

Deze woning is perfect voor iedereen die op zoek is naar een uniek stuk op een
ongelooflijke historische locatie in Vigo, voor grote gezinnen of voor een jong gezin
dat in het stadscentrum wil wonen met zijn restaurants, tapasbars, groene gebieden,
sportscholen en trendy winkels.
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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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