
REF. VIGR40160

2 000 € per månad Lägenhet - Uthyrning
Excellent lägenhet med 2 Sovrum till uthyrning i Vigo, Galicia
Spanien »  Galicia »  Vigo »  36201

2
Sovrum  

2
Badrum  

72m²
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 modern fullt möblerad lägenhet för korttidsuthyrning i
centrum. Lägenheterna är utrustade med de senaste
bekvämligheterna och egen städservice och ett
arbetsområde.

Bostad Lily Rodsen erbjuder fullt möblerade och fullt utrustade lägenheter för
korttidsuthyrning för minst 3 till 11 månaders hyreskontrakt.

Beläget i ett centralt område nära stadens största köpcentrum, kort gångavstånd till
centralstationen och bara 20 minuter från Vigos internationella flygplats-

Lägenheterna har en modern design med stora fönster som erbjuder rikligt med
solljus. När vi anländer till byggnaden kommer vi åt entrén som leder oss till
lägenheten. När vi kommer in i lägenheten kommer vi åt mottagningshallen som
fördelar enheten i vardagsrummet och sovrummet.

En öppen planlösning med vardagsrum och matsal ligger bredvid köket, med en
bardisk. Det finns ett sovrum och ett sovrum med eget badrum, båda med inbyggda
garderober. Det finns ytterligare ett badrum i lägenheten.

Enheten erbjuder allt material och utrustning för det dagliga livet. Det finns också en
intern städning varje vecka som ingår i hyresavtalet. Det finns möjlighet att reservera
en täckt parkeringsplats på en närliggande parkeringsplats, 2 minuters promenad
från fastigheten.
Moderna byggmaterial säkerställer korrekt termisk och akustisk isolering och varm
och kall geotermisk installation.

På bottenvåningen finns ett mötesrum, som kan reserveras för arbetsplats eller
arrangerade möten för möten med vänner och evenemang.

Fastigheten är välpositionerad för alla tjänster inklusive stormarknader, apotek, spa,
butiker och trendiga restauranger. Det nya köpcentret Vialia, med sin fantastiska
utsikt över Vigos mynning, ligger bara några minuters promenad bort.

Dessa enheter är lämpliga för par eller familjer som letar efter en bekväm
semesteruthyrning, och även för proffs som besöker staden med behov av tysta och
bekväma arbets- och mötesutrymmen.

lucasfox.se/go/vigr40160

Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Utrustat kök, Uppvärmning, Rullstolar,
Nybyggd, Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
Inbyggda garderober, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system

Minimum uthyrnings period: 3 månader.

Tillgänglig fr o m 20 mar 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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