
VERHUURD

REF. VIGR23923

1.200 € Per maand Appartement - Verhuurd
Excellent 2 Slaapkamer appartement te huur in Vigo, Galicia
Spanje »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Slaapkamers  

1
Badkamers  

95m²
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

Gemeubileerd appartement met 2 slaapkamers te huur in
het centrum van Vigo beschikbaar voor lange termijn
verhuur.

Modern en licht appartement te huur gelegen in een markante straat in het centrum
van Vigo. Het appartement is gelegen op korte loopafstand van trendy winkels,
health clubs, trendy restaurants, bars en het financiële district van het stadscentrum.
Ook op korte afstand van de Plaza Compostela

Gelegen in een van de meest prestigieuze straten van Vigo en gelegen op een hoge
verdieping, heeft dit appartement een modern design en lay-out met zijn charmante
meubels. Het appartement is naar binnen gericht en ontworpen met grote ramen die
de hele dag voor veel zonlicht zorgen.

Het gebouw dateert uit het begin van de 20e eeuw en het appartement ligt op een
hoge verdieping. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd door een ontvangsthal die een
open indeling biedt. Het beschikt over twee dubbele slaapkamers met ingebouwde
kasten, een badkamer en een open keuken met kookeiland die leidt naar de woon-
en eetkamer. Er is een kleine ruimte voor een wasgedeelte.

Het is te huur met meubilair en de mogelijkheid van een kort verblijf van 3 tot 11
maanden. Er is ook de mogelijkheid om het voor een langere periode te huren.

Ideaal voor iedereen die een korte tijd in Vigo wil doorbrengen voor zaken of plezier,
ook voor alleenstaanden, stellen of een jong gezin.

lucasfox.co.nl/go/vigr23923

Lift, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Houten vloeren, Hoge plafonds,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Rolstoeltoegankelijk, Inbouwkasten,
Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, 

Minimale huurperiode: 12 maanden.

Beschikbaar vanaf 15 jun 2023
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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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