
REF. VIG18542
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Apartmento Quartos à venda em Vigo, Galicia
Spain »  Galicia »  Vigo »  36202
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DESCRIÇÃO

Apartamento virado a sul para venda na zona mais
prestigiada de Vigo. Oferece vistas para o parque da
Alameda e está localizado num piso superior com
bastante luz solar ao longo do dia.

Esta casa, situada no último andar de um emblemático edifício de esquina na zona
mais procurada do centro de Vigo, está virada a sul e recebe abundante luz solar ao
longo do dia. Todas as áreas da casa beneficiam de varandas com vistas. Por ser um
edifício de esquina, tem vista para o parque da Alameda e a entrada para o rio Vigo.

Ao entrar no apartamento, somos recebidos por um hall que dá acesso às áreas
diurna e noturna. Do lado direito, encontra-se uma ampla sala de estar / jantar com
muita luz solar, vistas para o parque e tectos com três metros de altura. Esta parte
encantadora da casa possui muitas características originais.

À esquerda, o corredor principal leva a dois quartos duplos, dois banheiros e a
cozinha-sala de jantar com área de serviço. No final do corredor, temos o quarto
principal com banheiro privativo e closet. Este quarto beneficia de varandas com
vista para a pequena passagem e o estuário de Vigo.

Uma casa perfeita para quem procura um apartamento espaçoso numa das zonas
mais procuradas de Vigo.

A casa já está disponível. Entre em contato com Lucas Fox para obter mais
informações ou para marcar uma visita.

lucasfox.pt/go/vig18542

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Jacuzzi,
Serviço de porteria, Elevador, Tectos altos,
Luz natural, Edificio da época,
Características da época, Vistas, Varanda,
Sala de jogos,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Janelas de vidro duplo , Exterior,
Cozinha equipada, Biblioteca,
Armários empotrados , Aquecimento,
Acesso habilitado para cadeira de rodas
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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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	Apartamento virado a sul para venda na zona mais prestigiada de Vigo. Oferece vistas para o parque da Alameda e está localizado num piso superior com bastante luz solar ao longo do dia.

