
UTHYRD

REF. VIGR23923

1 200 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36202

2
Sovrum  

1
Badrum  

95m²
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

2-sovrums möblerad lägenhet att hyra i centrala Vigo
tillgänglig för långtidsuthyrning.

Modern och ljus lägenhet att hyra belägen på en framstående gata i centrala Vigo.
Lägenheten ligger kort gångavstånd från trendiga butiker, hälsoklubbar, trendiga
restauranger, barer och stadens finansdistrikt. Också ett kort avstånd till Plaza
Compostela

Denna lägenhet ligger på en av de mest prestigefyllda gatorna i Vigo och ligger på en
hög våning. Denna lägenhet har modern design och layout med sina charmiga
möbler. Lägenheten är vänd mot insidan och designad med stora fönster som ger gott
om solljus hela dagen.

Byggnaden går tillbaka till början av 1900 -talet och lägenheten ligger på en hög
våning. När du kommer in välkomnas du av en välkomsthall som ger en öppen layout.
Den har två dubbelrum med inbyggda garderober, ett badrum och ett öppet kök med
mittö som leder till vardagsrummet och matsalen. Det finns en liten yta för en
tvättavdelning.

Det finns att hyra med möbler och möjlighet till en kortare vistelse på 3 till 11
månader. Det finns också möjlighet att hyra det under en längre period.

Perfekt för alla som vill tillbringa en kort tid i Vigo för affärer eller nöjen, även för
singlar, par eller en ung familj.

lucasfox.se/go/vigr23923

Hiss, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Utrustat kök,
Uppvärmning, Rullstolar, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Interiör,
Inbyggda garderober, Dubbla fönster

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

Tillgänglig fr o m 15 jun 2023
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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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