
REF. VIG21822

895 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Sovrum  

4
Badrum  

224m²
Planlösning

+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

Elegant lägenhet till salu i det eftertraktade området
Plaza Compostela, Vigo. Tre utrymmenivåer med utsikt
över Plaza och Alameda Park.

Plaza de Compostela i Vigo är det mest eftertraktade området i stadens centrum
omgiven av en vacker park med underbara skulpturer och fontäner. De omgivande
byggnaderna är kända för att vara de mest exklusiva lägenheterna i området Vigo,
Pontevedra.

Denna eleganta lägenhet ser norrut mot torget. Det drar nytta av naturligt ljus, finish
och material av god kvalitet. Byggnaden, tillverkad av traditionell sten i galicisk stil,
drar nytta av att ha bara 5 grannar.

När vi går in i den gemensamma korridoren går vi in i lägenhetens reception. Här
finns tillgång till alla tre nivåer. Huvudnivån erbjuder vardagsrum och matsal, denna
nivå drar nytta av högt i tak, en öppen spis och balkonger med utsikt över torget. Den
övre nivån är kökområdet med sin frukost lounge, skafferi och ner i hallen finns det
en toalett och trappor som leder mot master sviten.

Tillbaka till huvudentrén, trappsteg ner till lägre nivå med sovplats med ett sovrum,
badrum och en annan sovrumsvit.

Fastigheten säljs med en parkeringsplats och ett förråd.

Detta hem är lämpligt för en ung familj eller ett ungt eller pensionerat par. Observera
att det finns olika nivåer med trappor, en hiss kan installeras för att ansluta alla tre
nivåerna vid behov.

lucasfox.se/go/vig21822

Garagem privada, Hiss, Tidstypisk karaktär,
Parkett, Naturligt ljus, Högt i tak, ,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, 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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