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REF. VIGR23517

2.800 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
3 Slaapkamer huis / villa te huur in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36208

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

350m²
Plattegrond  

700m²
Perceeloppervlakte
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Contact ons over deze woning
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OMSCHRIJVING

Aantrekkelijke villa te huur in de stad Vigo, met privé
binnenzwembad, gemakkelijk te onderhouden tuin en op
korte rijafstand van de mooiste stranden en het
stadscentrum.

Prachtige villa gelegen in de stad Vigo en binnen handbereik van het stadscentrum en
de belangrijkste snelwegen die aansluiten op de rest van Galicië. De woning is
gelegen in de buurt van Coia / Alcabre, op loopafstand van de prachtige stranden van
Samil.

Het huis is gelegen op een kleine heuveltop en profiteert van een mooi uitzicht en
natuurlijk licht dankzij de oriëntatie. Het huis is in het begin van de jaren 2000 door
de huidige eigenaren herbouwd en beschikt over materialen van goede kwaliteit,
mooie afwerkingen en veel originele kenmerken die dateren uit het begin van de 20e
eeuw.

Bij binnenkomst in het pand worden we verwelkomd door een goed onderhouden
tuin met minimale groenvoorzieningen en een mooi groen gebied dat gemakkelijk te
onderhouden is. Bij binnenkomst worden we verwelkomd door een prachtige stenen
inkomhal met prachtig antiek glas in lood. Dit gebied met zijn grote deurentree en
uitnodigende inkomhal is adembenemend. Hier betreden we het daggedeelte van de
woning met een grote woon- en eetkamer en een lounge gedeelte bij de open haard.
In de hal hebben we twee tweepersoonsslaapkamers met inbouwkasten, een
badkamer en een gastentoilet. De keuken is op hetzelfde niveau en is volledig
uitgerust en heeft een dienstingang die naar de tuin leidt.

Op het volgende niveau, aan de linkerkant, vinden we de ensuite slaapkamer met een
eigen balkon en een prachtig uitzicht over de stad. Aan de rechterkant vinden we de
familiekamer, die momenteel wordt gebruikt als binnenbioscoop. Deze ruimte kan
worden aangepast als een andere slaapkamer, kantoor of indoor gym. Hier vindt u
ook een groot terras.

De begane grond is het meest interessante deel van de woning. Hier heb je een grote
zomerkeuken voorzien van een mooie steenoven en barbecue gedeelte, ook een
lounge gedeelte en een binnenzwembad van in totaal 40 vierkante meter. Deze
begane grond heeft directe toegang tot de tuin via twee grote deuren.

lucasfox.co.nl/go/vigr23517

Uitzicht op de bergen, Verwarmd zwembad ,
Tuin, Terras, Binnenzwembad, Jacuzzi,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Balkon, Alarm, Airconditioning

Minimale huurperiode: 6 maanden.
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Er is de mogelijkheid om van de begane grond de inpandige garage te maken, maar er
is voldoende ruimte om te parkeren in het buitengedeelte.

Dit zou een geschikt huis zijn voor iedereen die in de stad Vigo wil wonen en een
onderhoudsvriendelijke tuin heeft en gemakkelijk de stad in en uit wil reizen, ook
dicht bij prachtige stranden.
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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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