
REF. VIG21774

745 000 € Lägenhet - Till salu
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 12m² terrass till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Sovrum  

4
Badrum  

226m²
Planlösning  

12m²
Terrass

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.se Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Nybyggd lägenhet med 3 sovrum belägen i en
energieffektiv byggnad med passivhus med modern
finish, massor av naturligt ljus och fantastiskt läge i
staden.

Denna magnifika fastighet är en del av Residencial C11 Vigo Passive House-utveckling,
en exklusiv ny utveckling belägen på en av de viktigaste gatorna i Vigos centrum.

Byggnaden har ett avundsvärt läge nära Plaza de Compostela och småbåtshamnen,
Parque de Alameda och allt som Vigo centrum har att erbjuda.

Denna exklusiva lägenhet på 233 m² med en 12 m² stor terrass, som ligger på första
våningen, består av 3 sovrum med eget badrum, ett fullt utrustat kök öppet mot
vardagsrummet och matsalen, med balkong och fin utsikt, ett kontor, toalett och
tvättstuga.

Det drar nytta av öppna ytor och är full av naturligt ljus, avancerade ytor och attraktiv
neutral inredning, vilket skapar moderna och välkomnande utrymmen - det perfekta
familjens hem.

För extra bekvämlighet finns det privata förrådsrum i byggnadens källare.
En parkeringsplats ingår.

lucasfox.se/go/vig21774

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Rullstolar, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Exteriör, Dubbla fönster
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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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