
RESERVERAD

REF. VIG28502

1 800 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36207

3
Sovrum  

5
Badrum  

752m²
Planlösning  

2.204m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Välbyggd villa med hisnande utsikt över Vigos mynning,
en privat tomt på totalt 2.204 kvm och 15 minuters bilresa
till Vigos centrum.

En attraktiv villa med en unik arkitektonisk design belägen i det upphöjda bergläget
på "La Guia", i Teis-området i Vigo.

Fastigheten, belägen på en hörn tomt i sydvästlig riktning, drar nytta av rikligt med
naturligt ljus hela dagen, fantastisk panoramautsikt över mynningen, Cies Islands,
småbåtshamnen och Vigo City skyline.

Trädgården, villan och uteserveringarna har fantastisk utsikt och solnedgångar att
njuta av med familj och vänner i alla delar av fastigheten.

Denna villa har tre nivåer av öppna ytor, alla med utsikt över havet. På
bottenvåningen finns ett stort vardagsrum och en sittgrupp med travertinmarmor, en
vedeldad öppen spis och tillgång till uteserveringar, ett kök med öppen planlösning
med högkvalitativa apparater och välbyggd snickeri. På den här nivån har vi också ett
sovrum med två sovrum med egna badrum och små balkonger med utsikt över
mynningen.

På översta nivån hittar vi det stora sovrummet med en vardagsrumsanpassad för en
studie eller ett hemmakontor. Denna nivå har också en stor lyxig terrass med utsikt
över trädgården och fantastisk utsikt.

Bottenvåningen drar nytta av en andalusisk stil sommarkök att njuta av med gäster
och familj, en liten innergård, parkering för upp till 5 bilar, vinkällaren, tvättstuga och
tvättstuga.

Bottenvåningen och bottenvåningen ger direkt tillgång till det stora
trädgårdsområdet för att hitta massor av små utrymmen och terrasser att njuta av.
Här ser vi en stor pool på 33 m², och det finns en liten damm och härliga
uteserveringar för möten.

Fastigheten har byggts med god kvalitet finish hela tiden. Bland de utmärkta ytorna
och de många olika typerna av utrustning, utmärker den solida yttre stenmuren den
integritet och säkerhet som erbjuds, liksom energieffektiviteten från de 16
solpanelerna.

lucasfox.se/go/vig28502

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass, Jacuzzi,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Marmorgolv, Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tjänsteentré, Solpaneler,
Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats,
Centraldammsugare, Balkong

REF. VIG28502

1 800 000 € Hus/Villa - Till salu - Reserverad
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36207

3
Sovrum  

5
Badrum  

752m²
Planlösning  

2.204m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.se/go/vig28502
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


På grund av dess privilegierade läge, integritet, utsikt, soliga aspekt, utrustning och
finish är det utan tvekan en av de mest exklusiva fastigheterna i staden och dess
omgivningar.

Denna fastighet är lämplig för alla att vara nära stadens centrum och bo i ett område
med sekretess, säkerhet, fantastisk utsikt och alla bekvämligheter som behövs för
vardagen.
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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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