
REF. VIG20383

950.000 € Huis / Villa - Te koop
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36208

5
Slaapkamers  

5
Badkamers  

420m²
Plattegrond  

1.583m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Elegante villa in goede staat met privétuin, parkeerplaats
voor 4 auto&#39;s, goed afgewerkt en met historische
details, gelegen in het stadscentrum.

Historisch pand dat dateert uit de vroege jaren 1930 en door de jaren heen
gerenoveerd. Gelegen in het centrum van Vigo, zou het een goede
investeringseigendom zijn voor residentieel of commercieel gebruik.

Het huis biedt vier niveaus van accommodatie, een eigen tuin met een volwassen
landschap en een parkeerplaats voor 4 auto's - een zeldzame vondst in Vigo. Er zijn
twee ingangen voor het pand, een op het zuiden en de andere op het oosten. De
hoofdgevel profiteert 's ochtends van overvloedig zonlicht dat zich' s middags en 's
avonds over de rest van de tuin verspreidt.

Het huis is voorzien van unieke afwerkingen: Engelse parketvloeren, hoge plafonds
en unieke lijstwerk, mozaïek tegelvloeren en interieurontwerp gebaseerd op
modernistische Catalaanse architectuurgeschiedenis, en bijgewerkt met alle nieuwe
elektriciteit, sanitair en airconditioning.

De receptie leidt naar de gemeenschappelijke ruimtes van het huis: de grote woon-
en eetkamer, de gezellige lounge en de keuken. Er is een originele houten trap in
goede staat die naar de eerste verdieping leidt. Hier vinden we een grote
slaapkamer, een badkamer en een kleinere slaapkamer voor een eenpersoonsbed.
De master ensuite bevindt zich op hetzelfde niveau.

Op het tweede niveau zijn er nog twee slaapkamers, een kantoorruimte, een
badkamer en een terras. In de kelder hebben we opslagruimte, de bijkeuken en een
badkamer.

De tuin met mooie pijnbomen en sierbomen, bloemen, planten en gezellige hoekjes
en terrassen maken dit een warme en prachtige woning. Hier heeft u een pad dat
leidt naar de garage waar parkeergelegenheid voor 4 auto's kan worden aangepast.

Het huis zou geschikt zijn voor iedereen die wil upgraden naar een groter huis met
karakter, een ondernemer die zijn / haar huis wil aanpassen aan hun bedrijf of
iedereen die hiervan een showroom wil maken of zaken wil doen, bijvoorbeeld een
advocatenkantoor of een advocatenkantoor architecturaal atelier. Het biedt een
breed scala aan mogelijkheden.

lucasfox.co.nl/go/vig20383

Tuin, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval,
Mozaïeke tegelvloeren,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Waterput, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Gerenoveerd,
Exterior, Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, 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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