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Badrum  

420m²
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ÖVERBLICK

Elegant villa i gott skick med privat trädgård, parkering
för 4 bilar, välutrustad och med historiska detaljer,
belägen i centrum.

Historisk fastighet från början av 1930-talet och renoverad genom åren. Beläget i Vigo
centrum, skulle det göra en bra investeringseiendom för bostäder eller kommersiellt
bruk.

Hemmet erbjuder fyra nivåer av boende, en privat trädgård med ett moget landskap
och en parkeringsplats för 4 bilar - ett sällsynt fynd i Vigo. Det finns två ingångar till
fastigheten, en mot söder och den andra mot öster. Huvudfasaden drar nytta av
rikligt med solljus på morgonen som sprider sig i resten av trädgårdsområdet på
eftermiddagen och kvällen.

Hemmet har unika ytor: Engelska parkettgolv, högt i tak och unika lister,
mosaikplattgolv och inredning baserad på modernistisk katalansk arkitekturhistoria,
och uppdaterad med all ny el, VVS och luftkonditionering.

Receptionen leder till de gemensamma utrymmena i hemmet: det stora
vardagsrummet och matsalen, den välkomnande loungen och köket. Det finns en
original trätrappa i gott skick som leder till första våningen. Här hittar vi ett stort
sovrum, badrum och ett mindre sovrum för en enkelsäng. Master ensuite är på
samma nivå.

På den andra nivån finns ytterligare två sovrum, ett kontorsområde, ett badrum och
en terrass. I källaren har vi lagringsutrymme, tvättstugan och ett badrum.

Trädgården med härliga tall- och prydnadsträd, blommor, växter och mysiga hörn och
terrasser gör detta till en varm och underbar egendom. Här har du en stig som leder
till garaget där parkering för 4 bilar kan anpassas.

Hemmet skulle vara lämpligt för alla som vill uppgradera till ett större hem med
karaktär, en entreprenör som vill anpassa sitt hem till sin verksamhet eller någon
som vill göra detta till ett showroom eller att bedriva affärer, till exempel ett
advokatkontor eller ett arkitektonisk studio. Det erbjuder ett brett utbud av
möjligheter.

lucasfox.se/go/vig20383

Terrass, Trädgård, Garagem privada, ,
Högt i tak, Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Parkett, Tidstypisk karaktär, Parkering,
Balkong, Bibliotek, Brunn, Chill out plats,
Dubbla fönster, Exteriör, Förråd, Grillplats,
Inbyggda garderober, Larm, Lekrum,
Luftkonditionering,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Renoverad,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utsikt
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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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