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Lägenhet med 4 Sovrum till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36202
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233m²
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ÖVERBLICK

Söderlägenhet i det mest prestigefyllda området Vigo till
salu. Utsikt över Alameda Park, som ligger på översta
våningen med rikligt solljus hela dagen.

Beläget på en hög våning i en symbolisk hörnbyggnad i det mest eftertraktade
området i Vigo centrum, är denna fastighet söderläge och har gott om solljus hela
dagen. Alla delar av hemmet drar nytta av balkonger och utsikt. Som en hörnbyggnad
har det utsikt över Alameda -parken och utsikt över flodens inlopp i Vigo.

När vi kommer in i lägenheten välkomnas vi av entrén som leder till vardagsrum och
sovrum. På höger sida har vi en stor matsal och vardagsrumsdel med gott om solljus,
utsikt över parken och 3 meter höga celings. Området drar nytta av många
originaldetaljer och charm.

På vänster sida leder den stora korridoren till två dubbelrum, två delade badrum och
köket med tvättstuga. I korridoren har vi sovrummet med eget badrum och
klädkammare. Detta område har balkonger med utsikt över den lilla passagen och
flodens inlopp i Vigo.

Perfekt för alla som letar efter större utrymme i det mest eftertraktade området i
Vigo City.

Tillgänglig nu, kontakta Lucas Fox för ytterligare frågor.

lucasfox.se/go/vig18542

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Jacuzzi,
Portvakt, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Rullstolar,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekrum,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Bibliotek, Balkong
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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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