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REF. VIG35089

200 000 € Lägenhet - Såld
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36600
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2
Badrum  

105m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Renoverad 3-rumslägenhet belägen i Vilagarcía de Arousa
med kort gångavstånd till all service och stränderna.

Ett utmärkt tillfälle att förvärva en renoverad lägenhet på en av de viktigaste gatorna
i Vilagarcía de Arousa. Beläget på kort gångavstånd till alla tjänster, 100 meter från
stranden La Concha i Vilagarcía och erbjuder rikligt med naturligt ljus hela dagen.

Fastigheten har 3 bra sovrum och 2 badrum. Lägenheten totalrenoverades med god
kvalitet under 2013.

När vi går in välkomnas vi av receptionshallen som fördelar fastigheten. Till vänster
möts vi av det stora vardagsrummet och matsalen, med ett stort fönster med utsikt
utanför. På höger sida har vi det modernt färdiga köket med centrumö, snickerier av
god kvalitet och vitvaror. På denna sida hittar vi även tvättstugan och det lilla
förrådet.

Fortsätter vi i korridoren kommer vi åt det primära sovrummet med sitt badrum och
en liten inbyggd byrå. Längre ner i korridoren hittar vi ett delat badrum och 2 andra
sovrum. Fastigheten erbjuder ett förråd som ingår i priset.

Detta skulle vara en idealisk fastighet för alla som letar efter en lägenhet för sin
primära bostad, eller alla som vill köpa ett andra hem i området på grund av dess
närhet till härliga stränder och restauranger.

lucasfox.se/go/vig35089

Parkett, Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar,
Nära transportmedel, Inbyggda garderober,
Förråd, 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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