
VENDIDO

REF. VIG21779

530.000 € Apartmento - Vendido
Apartmento Excelentes condições Quartos à venda em Vigo, Galicia
Spain »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Quartos  

3
wc  

140m²
Plano

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.pt Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Apartamento T2 recém-construído, localizado em uma
casa passiva com alta eficiência energética, com
acabamentos contemporâneos e muita luz natural, em
uma excelente localização na cidade.

Esta magnífica casa faz parte do novo empreendimento residencial C11 Vigo Passive
House, um projeto exclusivo localizado em uma das ruas mais importantes do centro
de Vigo.

O edifício goza de uma localização invejável, perto da Plaza de Compostela e da
marina, do Parque Alameda e de tudo o que o centro de Vigo oferece.

Este apartamento exclusivo de 157 m², localizado no sexto andar, é composto por dois
quartos com banheiros privativos, uma cozinha totalmente equipada e aberta para a
sala de estar, com varanda e vistas maravilhosas, área de escritório, banheiro e
lavanderia.

Possui espaços abertos, ótima luminosidade, acabamentos sofisticados e uma
atraente decoração neutra, que cria espaços modernos e aconchegantes; A casa da
família perfeita.

Além disso, por conveniência, há salas de armazenamento privadas disponíveis no
porão do edifício. Um espaço de estacionamento está incluído.

lucasfox.pt/go/vig21779

Vistas ao mar , Vistas à montanha,
Private garage, Parquet, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Vestiário,
Perto de transporte público , Obra nova,
Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Exterior, Despensa, Cozinha equipada,
Armários empotrados , Ar condicionado,
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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