
REF. VIG20748

370.000 € Pis - En venda
Pis de 5 dormitoris amb 50m² terrassa en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36002

5
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

310m²
Plànol  

532m²
Dimensions del terreny  

50m²
Terrassa

+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

Habitatge cantonera de 310 m² en venda al centre històric
de la ciutat de Pontevedra. Gran potencial per convertir
en 2 unitats o un gran pis tipus loft.

Edifici històric de finals de segle XIX situat al nucli antic de centre de la ciutat de
Pontevedra. L'habitatge té gran potencial i compta amb sostres alts i característiques
originals.

Situada en una cantonada del carrer principal de centre de la ciutat, aquest habitatge
gaudeix de bona llum natural gràcies a la seva orientació. Situada a passos de Plaça
Espanya, botigues de disseny i els principals llocs d'interès, aquesta propietat seria
una bona oportunitat per a ús residencial o comercial. Antigament, s'usava com a
escola per a nens petits.

Es podria convertir en un gran pis d'un total de 310 m² estil loft, ja que compta amb
sostres de 3,5 metres d'altura. Alternativament, el pis es podria dividir en 2
habitatges.

Només entrar, ens trobem amb un encantador pati interior de característiques
úniques. L'habitatge està ubicat en la primera planta i dóna al carrer principal. A
l'entrar, un passadís ens condueix a totes les estances. A la fi de l'passadís trobem la
cuina original i la lareira (llar de foc gallega), amb moltes característiques originals.

Aquest habitatge és adequada per a qualsevol persona que vulgui viure en un pis
gran en el centre de la ciutat, ja sigui un promotor amb l'equip adequat per a
convertir-lo en un magnífic pis o diversos habitatges o un empresari que busca
instal·lar el seu negoci al centre de la ciutat de Pontevedra i alhora viure en el mateix
espai.

La ciutat de Pontevedra ha aparegut en molts diaris internacionals com una ciutat
sense trànsit rodat i agradable per caminar.

lucasfox.cat/go/vig20748

Sostres alts, Propietat d'època,
Llum natural, Característiques d'època,
Zona chill-out, Traster, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Calefacció, Balcó, A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
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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	Habitatge cantonera de 310 m² en venda al centre històric de la ciutat de Pontevedra. Gran potencial per convertir en 2 unitats o un gran pis tipus loft.

