
REF. VIG16576

760.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36945

4
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

587m²
Plànol  

2.316m²
Dimensions del terreny

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat
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mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Excel·lent casa de 4 dormitoris amb jardí i piscina en
venda a Aldán, molt a prop de boniques platges.

Aquesta meravellosa casa està situada sobre una fantàstica parcel·la de 2.300 m²
situada en un petit turó, amb vistes a la badia d'Aldán ia poca distància de les
encantadores platges i el port esportiu local. Gràcies a la seva orientació sud-oest
l'habitatge rep abundant llum natural durant tot el dia.

La casa compta amb accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i està
organitzada en 3 plantes, amb les estances principals situades a la primera planta.
Accedim a un porxo obert seguit d'un vestíbul que divideix la zona de dia i la zona de
nit de l'habitatge.

A mà esquerra tenim la cuina office amb acabats i electrodomèstics de bona qualitat
i, a mà dreta, trobem la zona de descans. Disposa de 2 dormitoris dobles amb armaris
encastats, un lavabo i un bonic bany. Al final del passadís, accedim a un altre
dormitori doble amb accés directe al jardí. El dormitori principal es troba en aquesta
mateixa zona i consta d'armaris encastats, bany privat i accés directe al jardí.

Al final del vestíbul d'entrada tenim el menjador i la sala, amb una xemeneia d'obra.
Aquest espai també compta amb accés directe al jardí, on trobem un fantàstic porxo
amb acabats de pedra i fusteria de gran qualitat, una piscina amb una bella terrassa,
una petita casa d'estiu auxiliar amb un gran menjador, una cuina i una zona de
barbacoa .

La planta superior de l'habitatge consisteix en un espai obert amb possibilitat
d'adaptar per utilitzar-lo com a àrea de jocs o habilitar per a habitatge de convidats,
segons convingui. El soterrani disposa d'un garatge de 4-5 places, juntament amb un
bany, un celler, un safareig i una sala de màquines.

La casa s'ha construït i acabat amb materials d'alta qualitat, a més disposa de
plaques solars que climatitzen la piscina i proporcionen calefacció per terra radiant.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o per concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/vig16576

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina climatitzada, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada,
Sala de jocs, Safareig, S'accepten mascotes ,
Plafons solars, Llicència turística,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Calefacció,
Barbacoa, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
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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