
REF. VIG21822

895.000 € Appartement - Te koop
3 Slaapkamer appartement te koop in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Slaapkamers  

4
Badkamers  

224m²
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

Elegant appartement te koop in de gewilde omgeving van
Plaza Compostela, Vigo. Drie niveaus van ruimte met
uitzicht op de Plaza en Alameda Park.

Plaza de Compostela in Vigo is het meest gewilde deel van het stadscentrum,
omringd door een prachtig park met mooie sculpturen en waterfonteinen. De
omliggende gebouwen staan bekend als de meest exclusieve appartementen in de
omgeving van Vigo, Pontevedra.

Dit elegante appartement kijkt naar het noorden richting het plein. Het profiteert van
natuurlijk licht, hoogwaardige afwerking en materialen. Het gebouw, gemaakt met
traditionele steen in Galicische stijl, heeft slechts 5 buren.

Als we de gemeenschappelijke hal binnenkomen, betreden we de ontvangstruimte
van het appartement. Hier is er toegang tot alle drie niveaus. Het hoogste niveau
biedt de woon- en eetkamer, dit niveau profiteert van hoge plafonds, een open haard
en balkons met uitzicht op het plein. Het bovenste niveau is de keuken met
ontbijtzaal, bijkeuken en, in de hal, is er een toilet en een trap die leidt naar de
master suite.

Terug naar de hoofdingang, trap naar beneden naar het lagere niveau met
slaapgedeelte met een slaapkamer, badkamer en een andere slaapkamer suite.

Het pand wordt verkocht met een parkeerplaats en een berging.

Deze woning is geschikt voor een jong gezin of een jong of gepensioneerd echtpaar.
Let op: er zijn verschillende niveaus met trappen, een lift kan worden geïnstalleerd
om alle 3 niveaus indien nodig te verbinden.

lucasfox.co.nl/go/vig21822

Prive garage, Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Balkon, Alarm
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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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