
REDUCERAT PRIS

REF. VIG39194

670 000 € Lägenhet - Till salu - Reducerat pris
Lägenhet med 3 Sovrum till salu i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36202

3
Sovrum  

3
Badrum  

169m²
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

En lägenhet i en privat byggnad med anor från 2006 som
erbjuder alla nödvändigheter för ett modernt boende, 2
parkeringsplatser och en bra planlösning, härlig utsikt
och ett fantastiskt läge.

En modern och elegant fastighet på en bra våning erbjuder härlig utsikt över Plaza de
Compostela, stadens hamn och en del av Vigos mynning.

Byggnaden ligger bara några steg från Plaza de Compostela, där vi hittar alla
nödvändigheter för det dagliga livet, boutiqueshopping, vårdcentraler, stadsparker
och utmärkande restauranger.

När vi går in i byggnaden välkomnas vi till en reception i modern stil. Entrén till
byggnaden är försedd med dubbeldörrar, ett hemautomationssystem och en
säkerhetsvideointercom, som tillåter åtkomst.

Hissen leder oss till våningen där vi hittar lägenheten.

När vi kommer in i lägenheten har vi receptionen. Detta område fördelar hemmet i
dag- och nattsektionerna. På vänster sida hittar vi den stora matsalen och
vardagsrummet med utsikt över byggnadens främre del. Vi ser matköket med en
frukostplats på höger sida. Det finns en liten utebalkong, där vi hittar
tvättavdelningen.

Det finns en korridor som leder till sovdelen. Vi hittar gästtoaletten här.

Vi har det största sovrummet med eget badrum med utsikt mot framsidan. Det finns
inbyggda garderober. Badrummet är inrett med travertinmarmor och kranar och
armaturer av god kvalitet. Längre ner i hallen i korridoren hittar vi två dubbelrum och
ett delat badrum.

Detta är en anmärkningsvärd egenskap som utmärker sig för kvaliteten på sina
material och för sin mycket effektiva värme- och akustiska isolering.

Fastigheten har två lämpliga parkeringsplatser och ett förråd. Det finns en bilhiss
som möjliggör enkel åtkomst till parkeringsplatsen.

lucasfox.se/go/vig39194

Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Rullstolar,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system, Balkong
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Detta skulle vara en idealisk fastighet för en växande familj eller ett par som letar
efter mer utrymme. Lämplig för äldre par som önskar vara i centrum där vi hittar alla
nödvändigheter för det dagliga livet.

Fastigheten är välpositionerad för alla tjänster och har snabb tillgång till stora
motorvägar som förbinder Vigo med andra delar av Galicien.

Ring oss för mer information eller för att boka en visning.
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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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