
UTHYRD

REF. VIGR31142

1 350 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 3 Sovrum med 35m² terrass till uthyrning i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Sovrum  

2
Badrum  

200m²
Planlösning  

35m²
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

Denna rymliga lägenhet på 200 m² ligger i centrala Vigo
och har gott om solljus och privata terrasser på totalt 35
m².

Bra tillfälle att hyra en fantastisk lägenhet belägen i centrala Vigo, bekvämt belägen
på en av de mest eftertraktade gatorna i finansdistriktet.

Lägenheten på en hög våning erbjuder rymliga rum, sovrum, gott om solljus hela
dagen och 2 privata terrasser med bra orientering. Endast en lägenhet per våning gör
den här egenskapen lugn och bekväm.

Vi välkomnas av receptionen som delar lägenheten i två flygel. På vänster sida har vi
ett stort 65 m² vardagsrum och vardagsrum. Detta område har en vedeldad spis, stora
fönster från golv till tak och en liten altan på 7 m².

På högerkanten hittar vi två badrum, tre dubbelrum med inbyggda garderober,
köksutrymmet och en liten matplats. Bredvid köket har vi den öppna söderläge
terrassen, en chill-out och tvättstugan.

Lägenheten är avslutad med snickeri och finish av god kvalitet. Fönstren är Climalit
med värme- och akustisk isolering och elektriska persienner. Lägenheten är utrustad
med rökdetektorer och individuell uppvärmning av elnätet och området drar nytta av
höghastighetsinternet.

Detta skulle vara en idealisk egendom för en familj eller ett par som vill bo och
arbeta i centrala Vigo. Lägenheten ligger nära lokal handel och alla nödvändigheter
för det dagliga livet. Busshållplatser för internationella skolor ligger några meter från
boendet.

lucasfox.se/go/vigr31142

Terrass, Naturligt ljus, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats

Minimum uthyrnings period: 12 månader.

REF. VIGR31142

1 350 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 3 Sovrum med 35m² terrass till uthyrning i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36201

3
Sovrum  

2
Badrum  

200m²
Planlösning  

35m²
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.se/go/vigr31142
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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