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DESCRIÇÃO

Excepcional apartamento de 354 m² com 4 lugares de
estacionamento e dois terraços privados para venda na
Praça de Compostela, com vista para o Parque da
Alameda, em Vigo.

A Plaza de Compostela, no centro de Vigo, é uma das zonas mais procuradas da
cidade. A casa está localizada em um andar alto e tem muita luz natural durante o
dia e muito sol durante a tarde.

Este imóvel para venda tem uma área de construção de 354 m² com 6 quartos, 4 casas
de banho, parqueamento para 4 viaturas e 2 arrecadações. É uma casa
verdadeiramente impressionante na Plaza de Compostela, com vista para o parque
da Alameda.

Está alojado num edifício histórico que data do início dos anos 1900 e foi
completamente remodelado em 2003. Além disso, está perto de parques infantis,
escolas locais, transportes públicos e dos bares de tapas, cafés e restaurantes mais
modernos da zona.

Ao entrar no edifício, temos um bonito hall de entrada com dois elevadores que nos
conduzem ao apartamento em questão.

Ao entrar no apartamento, encontramos um simpático hall de entrada. A casa está
dividida em duas alas, com uma ampla sala de estar no centro do piso. Este quarto
também oferece acesso ao terraço. Na ala direita, encontram-se dois quartos duplos,
um quarto individual, uma casa de banho e o quarto principal com casa de banho
privativa e terraço próprio, com vistas para a praça, a serra e o mar.

Na ala esquerda, encontra-se uma grande cozinha com zona de refeições, uma
pequena despensa, um quarto duplo e uma casa de banho. Um grande quarto com
banheiro privativo e escritório também é oferecido aqui. Este quarto desfruta de um
terraço privado com vista para a praça.

A casa possui quatro lugares de estacionamento e uma arrecadação. Apresenta
acabamentos e materiais de boa qualidade e mantém um estilo clássico tradicional.
Você pode negociar o preço dos móveis e da decoração.

lucasfox.pt/go/vig12645

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Jacuzzi, Private garage, Elevador, Parquet,
Luz natural, Edificio da época,
Características da época, Estacionamento,
Vistas, Segurança,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Biblioteca,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme,
Acesso habilitado para cadeira de rodas
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A casa pode ser dividida em dois grandes andares. Seria também ideal para uma
família numerosa que procura viver numa das zonas mais procuradas da cidade de
Vigo. Da mesma forma, poderão estar interessados investidores ou duas famílias
numerosas que pretendam adquirir o apartamento completo e dividi-lo em dois
grandes apartamentos, incluindo dois lugares de estacionamento cada e uma
arrecadação.

Uma grande oportunidade de adquirir um dos mais impressionantes apartamentos
da cidade de Vigo, numa localização privilegiada.
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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	Excepcional apartamento de 354 m² com 4 lugares de estacionamento e dois terraços privados para venda na Praça de Compostela, com vista para o Parque da Alameda, em Vigo.

