
SÅLD

REF. VIG28685

595 000 € Lägenhet - Såld
Excellent lägenhet med 3 Sovrum med 15m² terrass till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Sovrum  

3
Badrum  

213m²
Planlösning  

15m²
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

Fantastisk designlägenhet till salu med en liten
balkongterrass, rymliga sovrum och fantastisk utsikt över
mynningen i Vigo City.

Denna utmärkta designerlägenhet ligger i ett av de mest eftertraktade områdena i
Vigo, i Galicien, med fantastisk utsikt över mynningen, byggnadsmaterial av god
kvalitet överallt och en byggnad som går tillbaka till 1800-talet.

Lägenheten ligger på en hög våning och drar nytta av rikligt solljus hela dagen.

Det byggdes helt 2015 med bra kvalitet, design och material.

En gång inuti välkomnas vi av ett öppet brett mottagningsområde som fördelar
lägenheten i två vingar. På vänster sida har vi den stora vardagsrummet och matsalen
med öppen planlösning med fantastisk utsikt över småbåtshamnen och Ria de Vigo.
Det härliga köksområdet, med en liten centrumö, avslutad med en Corian-bänkskiva,
kvalitetssnickeri och de mest innovativa apparater som finns idag. Hela fastigheten
värms upp av golvvärme.

På högerkanten har vi sovplatsen. Det finns en gästtoalett, det rymliga, ljusa
sovrummet med eget badrum, en klädkammare och två andra ljusa stora sovrum och
ett badrum.

Detta område har också ett litet tvättstugaområde och det minsta sovrummet har en
liten balkong.

Fastigheten har färdigställts och designats av kända europeiska designers, och
möjligheten att köpa möblerna kan diskuteras. Vissa delar ingår inte i försäljningen.
Det finns ingen parkering eller förråd som ingår i försäljningen, men det finns
möjlighet att hyra eller köpa en parkeringsplats meter bort från byggnaden.

Lägenheten skulle vara perfekt för alla som vill köpa ett större utrymme eller
nedskärningar från ett hus och ligger bara några meter från småbåtshamnen och
Plaza Compostela. Det kan också vara perfekt för en investerare som vill köpa den här
fastigheten och hyra ut den dagligen eller varje månad, eftersom det finns en stor
efterfrågan på fastigheter som denna.

Kontakta Lucas Fox för mer information och ordna en visning.

lucasfox.se/go/vig28685

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus, , ,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Rullstolar,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, 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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