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Enastående lägenhet på totalt 354 m², med 4
parkeringsplatser och två privata terrasser på Plaza de
Compostela med utsikt över Alameda Park.
Plaza de Compostela, i Vigo centrum, är det mest eftertraktade området i Vigo.
Fastigheten, som ligger på en hög våning, drar nytta av naturligt ljus hela dagen och
gott om solljus på eftermiddagen och kvällen.
Med en inbyggd storlek på 354 m² med 6 sovrum, 4 badrum, parkeringsmöjligheter för
4 fordon och två förråd, är detta en verkligt imponerande fastighet till salu på Plaza
de Compostela och med utsikt över Alamedaparken.
Det finns i en landmärkebyggnad från början av 1900 -talet och totalrenoverades
2003, inom gångavstånd från lekplatser, lokala skolor, kollektivtrafik och de mest
fashionabla tapasbarerna, loungerna och restaurangerna i området.
När vi kommer in i byggnaden har vi en charmig lobby med två hissar som tar oss till
lägenheten i fråga.

lucasfox.se/go/vig12645
Havsutsikt, Utsikt över bergen, Terrass,
Jacuzzi, Garagem privada, Hiss, ,
Naturligt ljus, Parkett, Tidstypisk karaktär,
Parkering, Bibliotek, Dubbla fönster,
Exteriör, Förråd, Inbyggda garderober,
Larm, Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Rullstolar, Säkerhet,
Tvättstuga, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt

När vi kommer in i lägenheten hittar vi en vacker entré. Fastigheten är uppdelad i 2
vingar, med ett stort vardagsrum och matsal i mitten av hemmet. Detta avsnitt ger
också tillgång till terrassen. På höger sida har vi 2 dubbelrum, 1 enkelrum, ett badrum
och master sviten. Befälhavarsviten har en privat terrass med utsikt över Plaza, med
utsikt över bergen och havet.
På vänster sida har vi ett stort kök, ett litet tvättstuga, ett dubbelrum och ett badrum.
Här har vi också ett stort badrum med en arbetsplats. Detta rum har en egen terrass
med utsikt över Plaza.
Fastigheten erbjuder 4 parkeringsplatser och 2 förråd. Det har avslutats med material
av god kvalitet och hållits i en traditionell klassisk stil.
Fastigheten har potential att delas upp i två stora lägenheter.
Det skulle vara lämpligt för en stor familj som vill bo i det mest eftertraktade området
i staden Vigo. En investerare eller två familjer som vill köpa hela lägenheten och dela
upp i två stora lägenheter, med två parkeringsplatser vardera och ett förråd.

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 886 908 295

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien

REF. VIG12645

Pris vid förfrågan Lägenhet - Såld

Lägenhet med 6 Sovrum med 40m² terrass till salu i Vigo, Galicia
Spanien » Galicia » Vigo » 36202

6

4

354m²

40m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Terrass

Ett utmärkt tillfälle att förvärva en av Vigo stadens mest imponerande lägenheter och
med ett utmärkt läge.

Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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