
REF. VIG14452

2.500.000 € Casa / Vil·la - En venda
casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36993

6
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

760m²
Plànol  

2.200m²
Dimensions del terreny

+34 886 908 295 rafael.rosendo@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:rafael.rosendo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Impressionant vila en primera línia de mar en venda a la
zona més sol·licitada de Pontevedra, amb espectaculars
vistes a la mar i les Rias Baixas.

Aquesta vila està situada en una ubicació molt privilegiada a la zona de Rias Baixas
de Pontevedra.

Des de gairebé totes les estances i plantes d'aquesta vila es pot gaudir de les
impressionants vistes de la costa de les Rías Baixas. Els espais estan distribuïts en 3
plantes, tots amb una orientació perfecta per aprofitar a l'màxim les vistes
panoràmiques a la mar. Hi ha diverses terrasses que permeten gaudir encara més
d'aquesta increïble ubicació.

L'habitatge disposa de fàcil accés directe a la platja, a més d'extensos jardins privats
amb gespa ben cuidat, zones chill-out amagades, zones per menjar a l'aire lliure molt
tranquil·les i espais d'ombra sota les belles palmeres, així com fonts d'aigua natural .

La planta principal de l'habitatge ofereix un gran saló, menjador, cuina totalment
equipada, un altre saló, biblioteca, sala de jocs i galeria. Totes les estades tenen vista
panoràmica sobre el mar i les muntanyes.

La primera planta alberga la zona de nit, que consta d'un dormitori principal amb
bany privat i vestidor, un altre dormitori doble amb bany privat i 2 dormitoris dobles
addicionals que comparteixen un bany.

La planta inferior compta amb la bonica cuina d'estiu amb un forn d'estil tradicional,
bar, celler, cuina americana, saló, llar de foc "Lareira" típica gallega i una zona de
menjador amb accés directe a la piscina i al jardí. Hi ha un dormitori de convidats
addicional amb bany.

Es pot accedir a la platja per tres vies, dues d'elles a través de la rampa per a
vehicles i embarcacions i una altra directament a la platja de sorra.

La propietat compta amb els certificats i documentació dels organismes públics de la
Xunta de Galícia.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a més informació sobre aquest habitatge en
venda en un preciós entorn natural.

lucasfox.cat/go/vig14452

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Terrassa, Piscina,
Jardí, Gimnàs, Garatge privat, Llum natural,
Aparcament, Vistes, Vestidor, Traster,
Sala de jocs, Safareig, Plafons solars,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Biblioteca, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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