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REF. VIGR28658

2 500 € per månad Takvåning - Uthyrd
Takvåning med 3 Sovrum med 51m² terrass till uthyrning i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Sovrum  

2
Badrum  

204m²
Planlösning  

51m²
Terrass

+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

Fantastisk takvåning att hyra med en 51 m² privat terrass,
3 sovrum, 3 badrum och fantastisk utsikt över Rias Baixas,
i Vigo City.

Denna takvåning med 3 sovrum ligger kort gångavstånd från Plaza de Compostela,
restauranger och gamla stan i Vigo, på översta våningen i en vacker historisk byggnad
med anor från slutet av 1800-talet. Takvåningen kan nås via trappor eller med direkt
tillgång från hiss från bottenvåningen. Med bara två grannar per våning är
fastigheten lugn och privat.

När vi kommer in i lägenheten kommer vi till en stor matsal och vardagsrumsdel med
direkt tillgång till terrassen med utsikt över Ria de Vigo, sporthamnen, har vacker
utsikt över bergen och utsikt över de berömda Cies Islands. Denna terrass mäter
totalt 51 m² och har alla anslutningar för vatten och avlopp förinstallerade.

Vardagsrummet får rikligt solljus hela morgonen, eftermiddagen och kvällen. I detta
område hittar vi också köket som kommer att kompletteras till kvalificerade
hyresgäster som vill hyra fastigheten på lång sikt eller välja alternativet att köpa med
ytbehandlingar, färg, stil och layout enligt deras önskemål.

När vi rör oss längs en hall hittar vi gästtoaletten och tillgång till sovrummet som är
söderläge och drar nytta av mycket naturligt ljus på morgonen. I detta område har vi
master-sviten med en inbyggd garderob, 2 sovrum, delat badrum och tvättstuga. Alla
sovrum har inbyggda garderober och fastigheten drar nytta av högt i tak, golvvärme
och förinstallation av ett hemautomatiseringssystem.

lucasfox.se/go/vigr28658

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Naturligt ljus, Högt i tak, , , Walk-in closet ,
Utsikt, Uppvärmning, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Exteriör, Dubbla fönster, Domotiskt system,
Chill out plats, Centraldammsugare

Minimum uthyrnings period: 25 månader.
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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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