
REF. VIG38189

385.000 € Penthouse - Te koop
Nieuwbouw 2 Slaapkamer penthouse met 13m² terras te koop in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

90m²
Plattegrond  

13m²
Terras

+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

Een nieuwbouwproject van 20 appartementen te koop in
de buurt van "Ciudad de la Justicia" en "Plaza España" in
het stadscentrum van Vigo, Galicië.

Wij heten u welkom in Nicaragua Residences, een nieuw gebouw met meerdere
woningen in de wijk "Ciudad de la Justicia" en "Plaza España", met alle voorzieningen,
uitstekende verbindingen met het openbaar vervoer en snelle toegang tot andere
delen van het stadscentrum.

Dit nieuwbouwproject zal bestaan uit een woongebouw met 20 appartementen met
parkeerplaatsen en bergingen. Dit penthouse met 2 slaapkamers en 2 badkamers
biedt 2 terrassen met uitzicht op de Nicaragua-straat en de achtergevel.

De oplevering van het project is gepland in het laatste kwartaal van 2023.

De indeling kan worden aangepast aan de smaak van de koper, evenals de
afwerkingen, stijl en toestellen. Bekijk de kwaliteitscontrole en materiaalinventaris
voor meer details.

Even geschikt voor een gezin, een stel of een alleenstaande: alle appartementen
hebben ruime en comfortabele kamers, natuurlijk licht en de beste afwerkingen met
een modern en elegant design.

Deze eigendommen zijn ideaal voor iedereen die in het stadscentrum van Vigo wil
wonen, met het gemak van alle voorzieningen die nodig zijn voor het dagelijks leven
voor de deur. Ook voor iedereen die als investering wil kopen en verhuren aan
potentiële huurders. Er is veel vraag van klanten in de Lucas Fox-database die op
zoek zijn naar huurwoningen in het gebied met een modern en elegant ontwerp.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een bezichtiging in te
plannen.

lucasfox.co.nl/go/vig38189

Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Uitzicht,
Rolstoeltoegankelijk, Nieuwbouw,
Inbouwkasten, Exterior, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
Chill out area, Berging, 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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