
RESERVADO

REF. VIG17904

950.000 € Casa / Vil·la - En venda - Reservado
Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  15888

5
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

600m²
Plànol  

10.000m²
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
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Fantàstica vila privada en un recinte d&#39;una hectàrea,
prop de Santiago de Compostel·la ia poca distància a peu
d&#39;un entorn natural a el riu Tambre ia un refugi de
pesca.

Aquesta vila en pedra se situa a 20 minuts amb cotxe de Santiago de Compostel·la, la
capital gallega, reconeguda per la seva història i cultura. A prop hi ha rierols i un
petit llac en el qual podrà gaudir de l'agradable so de la natura, explorar diferents
rutes i donar-se un bany.

Aquesta habitatge privat se situa en una parcel·la amb un total de 10.000 metres
quadrats, totalment privada i cercada i compta amb una vila principal de 3 plantes i
una casa adjacent per invitados.Rehabilitada íntegrament en 2.008 amb materials i
acabats de primera qualitat.

A l'entrar a la propietat, ens dóna la benvinguda un frondós jardí verd que compta
amb bonics i alts roures, pins, a més d'estàtues de pedra antiga i zones amb boniques
plantes, flors, terrasses i verds àrees planes, per gaudir amb família i amics .

A l'entrar a la vila, trobem una agradable zona de recepció que ens condueix a la
sala-menjador de planta oberta ia una sala per gaudir d'una bona lectura o jugar a
jocs de taula. A continuació, veurem una cuina moderna amb electrodomèstics d'alta
gamma per a cuinar amb la família i amics. Tota aquesta zona es beneficia de sortida
a porxo exterior amb vistes a jardí.

La planta baixa ofereix una zona d'oficina amb biblioteca i un bany. I una àmplia zona
d'estar amb llar de foc. Aquesta zona compta amb accés directe a jardí, ja que es
troba a la mateixa planta. Disposa d'un gran espai per a aparcament exterior i un
garatge per a tres vehicles.

A la primera planta hi ha la zona de nit amb tres dormitoris amb armaris encastats i
bany privat i la suite principal amb bany privat. Aquesta zona també es beneficia de
vistes a jardí.

Es tracta d'una gran habitatge per a una família que desitgi viure prop de Santiago de
Compostel·la i que busqui la llar perfecte per poder celebrar esdeveniments socials o
simplement gaudir i relaxar-se amb la família.

lucasfox.cat/go/vig17904

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Saló gourmet, Safareig, Pou, Parc infantil,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
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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	Fantàstica vila privada en un recinte d&#39;una hectàrea, prop de Santiago de Compostel·la ia poca distància a peu d&#39;un entorn natural a el riu Tambre ia un refugi de pesca.

