
VENUT/UDA

REF. VIG24610

655.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / Vil·la de 3 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36360

3
Dormitoris  

4
Cambres de bany  

418m²
Plànol  

2.535m²
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
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DESCRIPCIÓ

Casa de pedra renovada el 2005 amb materials de gran
qualitat, vistes fantàstiques, parcel·la ben cuidada i bona
distribució, situada a 25 minuts de centre de la ciutat de
Vigo.

Casa de pedra d'estil tradicional gallec, construïda el 1870 i renovada el 2005 pels
actuals propietaris, que van optar per respectar la construcció original de pedra
contrastada amb nous elemntos originlaes com bigues, un cup, un Horreo de grans
dimensions i molts mes. La casa té una zona exterior molt ben cuidada amb una
bonica parcel·la, una piscina en forma de infinit amb àmplies vistes a la vall i a la
mar, zones d'arbres fruiters i agradables espais chill-out al seu voltant. Tot això fa
d'aquest habitatge un espai ideal per descansar i relaxar-se.

La casa es distribueix en dues plantes, les quals juntes mesuren un total de 363 m²
aproximadament.

A l'entrar, ens dóna la benvinguda un rebedor que divideix la planta principal a la
zona de dia i la zona de nit. A l'esquerra, tenim la cuina i el saló-menjador, amb
sostres de fusta alts i volta. A la dreta trobem la zona de nit, amb dos dormitoris de
bona mida, un bany compartit i una suite amb bany privat. Completen la planta, un
lavabo de convidats, una cambra de rentat i planxa, i una petita zona chillout amb llar
de foc.

A la planta baixa, al rebedor s'assenta el cup. Hi trobem un gran saló, una sala de
música, un despatx i una cambra de bany. Una galeria de vidre dóna accés a la
porxada de mes de 50 m², en el qual gaudir de reunions o sopars a l'aire lliure.

L'exterior de la casa compta amb una petita ruïna que podria ser transformada en
una casa de convidats o altre comedor.También hi ha l'aparcament amb capacitat per
a dos cotxes, les zones chill-out i la piscina infinita.

Es tracta d'una casa fantàstica que seria perfecta per a famílies o parelles que
busquen viure en un entorn relaxat.

lucasfox.cat/go/vig24610

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi, Sostres alts,
Llum natural, Característiques d'època,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, S'accepten mascotes , Pou,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Armaris encastats
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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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