
REF. VIG17112

675.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36637

4
Dormitoris  

5
Cambres de bany  

400m²
Plànol  

4.587m²
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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila de 4 dormitoris amb capella i un ampli
jardí en venda a Meis, Pontevedra.

Aquesta encantadora vila de 4 dormitoris gaudeix de gran privacitat gràcies a que
està envoltada de jardins, així com un mur de pedra de 4 metres d'alçada. Es troba en
una ubicació molt tranquil·la, amb el poble més proper a només 5 minuts amb cotxe i
les platges més properes a 15 minuts.

Originalment l'habitatge es va construir al segle XIX i va ser completament
rehabilitada el 2006, pel que actualment es presenta en molt bones condicions i amb
acabats d'alta qualitat. La casa està construïda en pedra i ofereix un gran encant
rústic, a més, gràcies a la seva orientació sud-est, rep abundant llum natural durant
tot el dia.

La planta principal disposa del saló i el menjador separats, la cuina amb zona de
menjador, el dormitori principal amb bany privat i un lavabo de cortesia.

La primera planta disposa de 2 dormitoris addicionals amb banys privats, més un saló
que es pot convertir en un dormitori addicional. Aquest espai consta de sostres de
volta amb lluernes.

La planta inferior ofereix un espai ideal per utilitzar com a sala de jocs, despatx,
traster o estudi petit, segons convingui.

A més de l'habitatge principal, la finca inclou 2 edificis annexos, un dels quals
s'utilitza com a cuina d'estiu amb una fantàstica zona de barbacoa i l'altre és on se
situa la sala de màquines i la cambra de rentat. També hi ha una petita capella i tots
aquests annexos estan envoltades de jardins que inclouen un hort i vinyes.

lucasfox.cat/go/vig17112

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Vistes, Traster, Safareig, Pou,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma
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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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