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385.000 € Penthouse - Venda
Penthouse Nova construção Quartos with 13m² terraço à venda em Vigo, Galicia
Spain »  Galicia »  Vigo »  36202
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DESCRIÇÃO

Um novo empreendimento de 20 apartamentos para
venda no bairro "Ciudad de la Justicia" e "Plaza España"
no centro da cidade de Vigo, Galiza.

Damos-lhe as boas-vindas ao Nicaragua Residences, um novo edifício multifamiliar
no bairro "Ciudad de la Justicia" e na área "Plaza España", com todos os serviços,
ótimas conexões de transporte público e acesso rápido a outras partes do centro da
cidade.

Este novo projeto de construção será composto por um edifício residencial com 20
apartamentos com lugares de estacionamento e arrecadações. Esta propriedade de 2
quartos e 2 banheiros possui dois terraços, voltados para a rua Nicarágua e a fachada
traseira.

O projeto está previsto para ser concluído no último trimestre de 2023.

O layout pode ser adaptado ao gosto do comprador, assim como os acabamentos,
estilo e eletrodomésticos. Consulte o controle de qualidade e o inventário de
materiais para obter mais detalhes.

Igualmente adequado para uma família, um casal ou uma pessoa só: todos os
apartamentos têm quartos espaçosos e confortáveis, luz natural e os melhores
acabamentos com um design moderno e elegante.

Estas propriedades são ideais para quem procura viver no centro da cidade de Vigo,
com a comodidade de ter todos os serviços necessários para o dia-a-dia à porta.
Além disso, qualquer pessoa que queira comprar e alugar para potenciais inquilinos
como um investimento. Existe uma demanda significativa de clientes no banco de
dados da Lucas Fox que procuram aluguéis na área com um design moderno e
elegante.

Por favor, não hesite em contactar-nos para mais informações ou para marcar uma
visita.

lucasfox.pt/go/vig38188

Terraço, Private garage, Parquet,
Luz natural, Estacionamento, Vistas,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Obra nova,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Ar condicionado,
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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