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OMSCHRIJVING

Gloednieuw passiefgebouw met 7 units met 2/3
slaapkamers en 3/4 badkamers en een groot penthouse
van in totaal 350 m².

Residencial C11 Vigo is een gloednieuwe ontwikkeling van 8 prachtige high-end
appartementen, verdeeld over 10 verdiepingen van een indrukwekkend gebouw op
de hoek van Colon en Marques de Valladares in de stad Vigo.

Het triplex penthouse in het gebouw heeft 3 slaapkamers van in totaal 470 m² en een
eigen dakterras van in totaal 138 m² met adembenemend uitzicht over de stad en de
zee.

Gebouwd met neutrale interieurs en de hoogste kwaliteit afwerkingen, zijn de
appartementen ontworpen met comfort en elegantie in het achterhoofd en worden
geleverd met volledig uitgeruste keukens en badkamers.

Hoogtepunten

Energiezuinig passief bouwen
Hoogwaardige materialen en uitstekende energie-efficiëntie
Schitterende locatie in het stadscentrum
2/3 slaapkamers
Triplex penthouse met prachtig uitzicht en eigen terrassen
Parkeer- en opslagfaciliteiten
Elegant interieurdesign
Fantastische terrassen met uitzicht op zee en de stad
Volledig uitgeruste keuken met toestellen van topmerken
Ruim interieur met veel lichtinval
Balkons en terrassen

Onroerend goed kan worden gebruikt als boetiekverhuurbedrijf op korte termijn en
als een vastgoedbelegging die het potentieel heeft om een huurrendement tussen
3,5% en -4% te genereren, vanwege de grote vraag naar verhuur in het gebied.

lucasfox.co.nl/go/vig23524

Zeezicht, Uitzicht op de bergen, Terras,
Jacuzzi, Prive garage, Lift,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk,
Nieuwbouw, Inloopkast, Inbouwkasten,
Exterior, Dubbel glas, Domotica systeem,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging, Balkon,
Alarm, 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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