
IN PRIJS VERLAAGD

REF. VIG21776

760.000 € Appartement - Te koop - In prijs verlaagd
Excellent 3 Slaapkamer appartement te koop in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

202m²
Plattegrond

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

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


OMSCHRIJVING

Nieuwbouw appartement met 3 slaapkamers gelegen in
een energiezuinig gebouw in een passiefhuis met
eigentijdse afwerking, veel natuurlijk licht en een
uitstekende locatie in de stad.

Dit prachtige pand maakt deel uit van de ontwikkeling van Residencial C11 Vigo
Passive House, een exclusieve nieuwbouwproject gelegen aan een van de
belangrijkste straten in het centrum van Vigo. Het gebouw verheugt zich op een
benijdenswaardige locatie, vlakbij Plaza de Compostela en de jachthaven, Parque de
Alameda en alles wat het centrum van Vigo te bieden heeft.

Dit exclusieve appartement van 206 m², gelegen op de derde verdieping, bestaat uit 3
slaapkamers met eigen badkamer, een volledig uitgeruste keuken met toegang tot de
woon- en eetkamer, een balkon en mooi uitzicht, een kantoorruimte, een toilet en
een wasruimte.

Het profiteert van open ruimtes en zit boordevol natuurlijk licht, hoogwaardige
afwerking en een aantrekkelijk neutraal decor, dat moderne en gastvrije ruimtes
creëert - het perfecte familiehuis.

Voor extra gemak zijn er ook privéopslagruimtes beschikbaar in de kelder van het
gebouw. Een parkeerplaats is inbegrepen in de verkoop.

lucasfox.co.nl/go/vig21776

Zeezicht, Terras, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast,
Inbouwkasten, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Airconditioning
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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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