
SÅLD

REF. VIG31041

550 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36208

3
Sovrum  

2
Badrum  

113m²
Planlösning

+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

Fantastisk lägenhet med 3 sovrum på en hög våning med
fantastisk havsutsikt över Vigo mynning, mycket bra läge,
fantastiska gemensamma utrymmen, bra layout och
gångavstånd till stranden.

Denna lägenhet på en av de övre våningarna har fantastisk utsikt över Ciesöarna och
havet och bergen.

Vi välkomnas in i gemenskapen med fullständig integritet och säkerhet, och
samhället erbjuder 24-timmars övervakning för åtkomst. Byggnaden går tillbaka till
2006.

Lägenheten ligger på en hörnsida av byggnaden som vetter mot sydväst, drar nytta av
gott om solljus under sommaren och vintern under hela dagen.

Väl inne välkomnas vi in i lägenheten av en trevlig entré som leder till det öppna
vardagsrummet-matrummet till det fullt utrustade köket med matplats och sovrum.

Sovrummet ligger på höger sida av lägenheten och har ett sovrum med dubbelsäng
och ett enkelrum, alla med inbyggda garderober. Eftermiddagssolsken och fantastiska
solnedgångar bakom Cies -öarna kan avnjutas från varje sovrum.

Strax i korridoren, till vänster, hittar vi sovrummet med eget badrum.

Fastigheten presenteras i gott skick med högkvalitativ dekoration och finish. Två
parkeringsplatser och ett förråd ingår i priset.

Fastigheten skulle vara perfekt för en liten familj eller ett par som vill flytta nära
stadens centrum men i en mer avslappnad miljö och inom gångavstånd till Bouzas
och vackra stränder.

lucasfox.se/go/vig31041

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Swimming pool, Jacuzzi, Portvakt,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Nära transportmedel,
Inbyggda garderober, 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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