
REF. VIG38714

700 000 € Lägenhet - Till salu
Nybyggd lägenhet med 3 Sovrum till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Sovrum  

3
Badrum  

200m²
Planlösning

+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

Ett utmärkt tillfälle att köpa en utsökt ny utveckling till
salu i centrala Vigo med fem enheter belägna på de mest
eftertraktade gatorna i Vigo centrum, Principe.

Denna nya utveckling av 5 enastående lägenheter till salu ligger i centrum av Vigo,
Pontevedra.

Det ligger i en historisk byggnad för att genomgå en total renovering i centrala Vigo,
mittemot Marco-museet.

Byggnaden ligger i söderläge på huvudgatan, med stora fönster och balkonger som
erbjuder panoramautsikt över Marco-museet och gatan Príncipe.

Byggnaden kommer att totalrenoveras, både invändigt och utvändigt, och bevarar
kärnan av det höga i tak med lister och införlivar de senaste trenderna inom material,
isolering, installationer, hemkomfort, golvvärme och ett fullt utrustat kök med topp-
av-the- utbud av apparater.

Det finns fem fantastiska lägenheter med bra naturligt ljus som inkluderar tre
fastighetstyper.

Denna fastighet ligger på fjärde våningen och omfattar 200 m², med 3 sovrum, 3
badrum och balkonger med utsikt över Principe.

Detta projekt är planerat att vara klart under sista kvartalet 2024. Utvecklingsbolaget
är öppet för att diskutera layout och ytbehandlingar.

Tveka inte att kontakta Lucas Fox för mer information.

lucasfox.se/go/vig38714

Terrass, Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Walk-in closet ,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Rullstolar, Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, 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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