
VENUT/UDA

REF. VIG22215

370.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Ourense, Galicia
Espanya »  Galicia »  Ourense »  32300

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

259m²
Edificats  

23,509m²
Dimensions del terreny

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.cat Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓ

Casa de camp respectuosa amb el medi ambient, amb una
vinya privat amb 2,5 hectàrees de terreny privat i vinyes
de Godello i impressionants vistes, situat prop de parcs
naturals, senders i bonics rius.

Aquesta encantadora casa de camp respectuosa amb el medi ambient se situa a la
zona d'O Vaixell de Valdeorras, a Ourense i ofereix bones possibilitats per als que
busquin un habitatge encantadora que els permeti gestionar la seva pròpia vinya.
L'habitatge es troba en un emplaçament, en un entorn tranquil, i es beneficia
d'excel·lents vistes i molta llum natural, gràcies a la seva orientació. A més, està molt
a prop de parcs naturals i en un trajecte curt amb cotxe arribarà a una petita localitat
amb totes les comoditats necessàries.

En un terreny privat de 2,5 hectàrees, se situa aquest habitatge. Ofereix una casa
construïda el 2004, fàcil de mantenir i amb un baix consum, distribuïda en tres
plantes, amb una zona de piscina, una àrea per a produir el seu propi vi i molt espai
d'emmagatzematge.

A l'entrar a l'habitatge, ens trobem amb un camí que condueix a l'habitatge. Dins de
la casa, veurem el saló amb cuina oberta, un bany i dormitori de convidats. A la
primera planta, es disposen dos dormitoris i un bany compartit. A la planta baixa hi
ha una sala familiar amb cuina i llar de foc i una petita instal·lació de producció de vi.

L'habitatge seria ideal per a qualsevol que estigui en el negoci de el vi i pugui
administrar les seves pròpies vinyes o per a una família o un empresari que busqui
iniciar el seu propi negoci. També podria comprar l'habitatge per llogar a curt termini
per a hostes visitar l'àrea a la recerca de el vi blanc Godello, un dels vins més
populars a Espanya i Galícia, avaluat fins i tot pel New York Times.

Les vinyes daten de les mostres originals quan van arribar a Galícia, Espanya.

lucasfox.cat/go/vig22215

Vistes a les muntanyes , Jardí, Llum natural,
Parquet, Sostres alts, Vinyes, Aparcament,
A prop del transport públic , A renovar,
Armaris encastats, Barbacoa, Biblioteca,
Calefacció, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Parc infantil, Pou, S'accepten mascotes ,
Safareig, Traster, Vistes, Zona chill-out
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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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