
UTHYRD

REF. VIGR39821

1 600 € per månad Lägenhet - Uthyrd
Lägenhet med 4 Sovrum till uthyrning i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36201

4
Sovrum  

3
Badrum  

233m²
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 härlig lägenhet i söderläge för långtidsuthyrning på
Plaza Compostela. Erbjuder enastående utsikt över
parken och dess trädgårdar, och inom gångavstånd från
alla nödvändigheter för ett modernt boende.

Vi hittar denna stora 4-rumslägenhet att hyra i centrala Vigo, belägen i de mest
eftertraktade områdena på Plaza Compostela, ett härligt torg i stadens centrum
erbjuder vackra trädgårdar, grönområden och fontäner. Området har viktiga
medicinska kliniker, mest kända restauranger och hälsoklubbar. Det finns olika
busshållplatser för internationella skolor och stadstrafik. Den närmaste motorvägen
som ansluter till resten av Galicien ligger en kort 5-minuters bilresa bort.

När vi kommer in i lägenheten kommer vi in i entréhallen som fördelar resten av
bostaden. Mot den vänstra flygeln finner vi ett rymligt vardagsrum och en separat
matsal. Bredvid vardagsrummet ser vi ett rum som kan användas till ytterligare ett
sovrum eller ett hemmakontor. Detta område erbjuder balkonger, härlig utsikt mot
torget och en söderläge som drar nytta av rikligt med naturligt ljus.

Längre ner i korridoren når vi en matkök med bra vitvaror. Bredvid köket finns tvätt-
och maskinrum, med gaspanna för värme och vatten.

Längre ner i hallen hittar vi sovdelen med tre sovrum och två badrum. Intill
entréhallen finns ett litet gästrum.

Lägenheten har en parkeringsplats som ingår i hyrespriset, men parkeringsplatsen
finns inte i samma byggnad. Du skulle behöva gå i cirka 2 minuter. Byggnaden har en
concierge på morgonen.

Detta är en idealisk fastighet för en familj eller ett par som vill bo i centrala Vigo, i ett
av de mest eftertraktade områdena.

lucasfox.se/go/vigr39821

Jacuzzi, Portvakt, Garagem privada, Hiss,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Parkering, Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Balkong

Minimum uthyrnings period: 12 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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