
VENUT/UDA

REF. VIG21942

380.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36369

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

90m²
Plànol  

4m²
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

Pis modern a primera línia de mar, molt a prop de la
famosa platja de Silgar, a Sanxenxo, a escassos minuts a
peu del port esportiu i de centre de la ciutat. Mobles
inclosos.

L'edifici data de 2003 i el pis va ser renovat amb les millors qualitats en 2019. El pis té
un estil i acabats moderns.

Aquest habitatge cantonera es troba a la segona planta i gaudeix de molta llum
natural, una bona ubicació i una vista impressionant sobre el mar i les muntanyes. A
l'tenir orientació a sud-est, rep molta llum natural durant tot el dia. Està a pocs
minuts a peu de centre de la ciutat, molt a prop de l'exclusiu port esportiu i de la
famosa platja de Silgar.

A l'entrar al pis, ens rep un saló-menjador de planta oberta. Aquesta zona gaudeix de
boniques vistes i d'una petita terrassa. Al passadís, a mà dreta tenim la cuina amb
zona de menjador, equipada amb electrodomèstics nous de gamma alta. També hi ha
un petit pati exterior per a la bugaderia i espai de traster. A la fi de passadís, vam
arribar a dos dormitoris, un bany i el dormitori principal amb bany privat. Els
dormitoris tenen armaris encastats i compten amb acabats moderns i de qualitat.

Aquest habitatge només seria adequada per a una empresa o empresari que vulgui
adquirir-la i llogar-la o per afegir-la a la seva cartera immobiliària. Seria ideal com a
apartament turístic en temporada alta ja que és una de les zones més sol·licitades a
l'estiu a Galícia.

lucasfox.cat/go/vig21942

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
A primera línia de mar , Terrassa, Ascensor,
Parquet, Llum natural, Vistes,
S'accepten mascotes ,
Finestres de doble vidre , Exterior,
Cuina equipada, Calefacció,
Armaris encastats, 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.

REF. VIG21942

380.000 € Pis - Venut/uda
Pis en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36369

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

90m²
Plànol  

4m²
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

	Pis modern a primera línia de mar, molt a prop de la famosa platja de Silgar, a Sanxenxo, a escassos minuts a peu del port esportiu i de centre de la ciutat. Mobles inclosos.

