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REF. VIG30971

1 200 000 € Takvåning - Såld
Takvåning med 4 Sovrum med 90m² terrass till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36202

4
Sovrum  

4
Badrum  

285m²
Planlösning  

90m²
Terrass
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Kontakta oss angående denna fastigheten
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ÖVERBLICK

Stor renoverad takvåning med finish av hög kvalitet,
privat parkering, som erbjuder enastående terrasser med
naturligt ljus under en hel dag, belägen i Areal-Vigo.

Denna fantastiska takvåning ligger på en hög våning i söder, väster och norr med
härliga terrasser med bra utsikt över staden och mynningen. Denna byggnad går
tillbaka till början av 2000 -talet och uppgraderades med kvalitetsfinisher och stora
utrymmen.

När vi kommer in i takvåningen hittar vi receptionen, som fördelar utrymmet i
vardagsrummet och matsalen och loungen. Här har vi tillgång till de stora terrasserna
i norr och med utsikt över mynningen i Vigo. I samma område hittar vi det öppna
köket av hög kvalitet med högklassiga apparater.

Mot vänster sida hittar vi två stora sovrum med eget badrum mot södra sidan av
Rosalia de Castro, som båda erbjuder sina privata terrasser på västra flygeln och
södra flygeln.

Det stora sovrummet med badrum ligger intill vardagsrummet och matsalen, med
utsikt över mynningen, med en privat terrass, en klädkammare, en vardagsrumsdel
och ett litet hemmakontorsavsnitt.

Lägenheten innehåller två parkeringsplatser och två förråd.

Detta skulle vara en idealisk egendom för alla som vill bo i centrum av Vigo i området
Areal, ganska populärt på grund av huvudgatan i Rosalia de Castro. Det är ett område
där du hittar alla tjänster som behövs för det dagliga livet, inklusive bra skolor och
kollektivtrafik.

Snabba länkar till de viktigaste motorvägarna som förbinder resten av Galicien och
Portugal ligger meter bort.

lucasfox.se/go/vig30971

Utsikt över bergen, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus,
Walk-in closet , Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats
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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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	Stor renoverad takvåning med finish av hög kvalitet, privat parkering, som erbjuder enastående terrasser med naturligt ljus under en hel dag, belägen i Areal-Vigo.

