
REF. VIG38703

609 000 € Takvåning - Till salu
Nybyggd takvåning med 3 Sovrum med 52m² terrass till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36204

3
Sovrum  

3
Badrum  

160m²
Planlösning  

52m²
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

En ny utveckling av 9 moderna lägenheter till salu i
stadsdelen Ciudad de la Justicia och Plaza España, i
centrum av Vigo, Galicien.

Vi går in i fastigheten och hittar en hall, till höger om denna hall hittar vi köket med
öppen planlösning, ett vardagsrum och matsal. Från detta utrymme kan vi kliva in på
den främre terrassen på fastigheten.

Från entrén till vänster finns en lång korridor som leder oss till baksidan av
byggnaden. Det finns ett badrum och en toalett för gäster i denna korridor.

På baksidan finner vi sovdelen med tre sovrum, varav ett med eget badrum. Från alla
tre av dessa sovrum kan vi kliva ut på terrassen som vetter mot baksidan som är
rymlig, med utsikt över en innergård och fantastisk utsikt över Vigos mynning.

Enheterna i denna nya utveckling inkluderar en parkeringsplats och ett förråd.

Dessa lägenheter kommer att byggas till en god standard, med största noggrannhet
ägnad åt materialval och kvaliteten på ytbehandlingen. Hela byggprocessen fram till
leverans av bostäderna övervakas och sköts av Grupo Visier, en av Vigos ledande
arkitekt- och utvecklingsbyråer.

Passar lika bra för en familj, ett par eller en ensamstående. Alla lägenheter har
rymliga och bekväma rum, naturligt ljus och den bästa finishen med modern och
elegant design.

Dessa fastigheter är idealiska för alla som vill bo i centrala Vigo, med bekvämligheten
av att ha alla tjänster som behövs för det dagliga livet utanför dörren, inklusive
internationella skolor. Även alla som vill köpa och hyra ut till potentiella hyresgäster
som en investering.

Projektet planeras vara klart under första kvartalet 2023.

Vänligen titta på kvalitetskontrollen och materialinventeringen för mer information.

Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att boka ett besök.

lucasfox.se/go/vig38703

Utsikt över bergen, Terrass,
Garagem privada, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Nybyggd,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
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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