
UTHYRD

REF. VIGR23517

2 800 € per månad Hus/Villa - Uthyrd
hus/villa med 3 Sovrum till uthyrning i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36208

3
Sovrum  

4
Badrum  

350m²
Planlösning  

700m²
Totalyta

+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

Attraktiv villa att hyra i staden Vigo med privat
inomhuspool, lätt att underhålla trädgårdsområdet och
en kort bilresa från de vackraste stränderna och stadens
centrum.

Vacker villa belägen i staden Vigo och inom räckhåll från centrum och de viktigaste
motorvägarna som ansluter till resten av Galicien. Fastigheten ligger i stadsdelen Coia
/ Alcabre, som ligger inom gångavstånd från de vackra stränderna i Samil.

Huset ligger på en liten kulle och drar nytta av fin utsikt och naturligt ljus genom sin
orientering. Hemmet byggdes om av de nuvarande ägarna i början av 2000-talet och
har material av god kvalitet genom hela, fin finish och många originella funktioner
som går tillbaka till början av 1900-talet.

När vi kommer in i fastigheten är vi välkomna av en välskött trädgård med minimal
anläggning och ett trevligt grönt område som är lätt att underhålla. När vi kommer in
i hemmet välkomnas vi av en vacker stenhall med enastående antik målat glas. Detta
område med sin stora dörringång och välkomnande entré är hisnande. Här kommer
vi in i dagområdet i hemmet med en stor vardagsrum och matsal och en lounge
avdelning nära spisen. I hallen har vi två dubbelrum med inbyggda garderober, ett
badrum och en gästtoalett. Köket är på samma nivå och är fullt utrustat och har en
serviceingång som leder till trädgården.

På nästa nivå uppåt, åt vänster, hittar vi det stora sovrummet med privat balkong och
fantastisk utsikt över staden. Mot höger hittar vi familjerummet, som för närvarande
används som inomhusbiografen. Detta område kan anpassas som ett annat sovrum,
kontor eller inomhus gym. Här hittar du också en stor terrass.

Bottenvåningen är den mest intressanta delen av hemmet. Här har du ett stort
sommarkök med en vacker tegelugn och grilldel, även en loungeavdelning och en
inomhuspool som mäter totalt 40 kvadratmeter. Detta bottenvåningsområde har
direkt tillgång till trädgården genom två stora dörrar.

Det finns möjlighet att göra bottenvåningen till inomhusgarageområdet, men det
finns gott om plats för parkering i det yttre avsnittet.

lucasfox.se/go/vigr23517

Utsikt över bergen, Uppvärmd pool,
Trädgård, Terrass, Inomhuspool, Jacuzzi,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong

Minimum uthyrnings period: 6 månader.
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Detta skulle vara ett lämpligt hem för alla som vill bo i staden Vigo och ha en låg
underhållsträdgård och en enkel pendel in och ut ur staden, också nära vackra
stränder.

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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