
REF. VIG24629

775.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Pontevedra
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  15154

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

260m²
Plànol  

2.600m²
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 a poca distància amb cotxe de l&#39;cap
Finisterre, precioses platges verges, vistes
impressionants i un negoci de lloguer en actiu.

L'habitatge se situa prop de el cap de Finisterre a la zona de La Corunya a Galícia.

Aquesta vila d'estil contemporani es va construir el 2019 amb materials d'alta
qualitat, sobre una parcel·la de bona mida i molt a prop de les platges
impressionants, el que la converteix en una bona inversió per viure o com a lloguer a
curt termini. Els propietaris actuals van construir l'habitatge per gaudir de molta llum
natural, i gaudir de vistes a les muntanyes i terres de cultiu des de tots els seus
espais.

L'habitatge, amb un disseny contemporani i característiques ecològiques, es
beneficia d'una gran zona oberta de saló-menjador amb cuina que serveix com a cor
de l'habitatge. Aquesta estada té sostres de 8 metres d'alçada que el converteixen en
un espai fantàstic. També disposa d'accés a l'exterior a través de grans portes
corredisses que condueixen a la zona de jardí i piscina. En el mateix nivell, també
trobem dos dormitoris amb accés a la terrassa exterior, un bany i un garatge amb
capacitat per a un cotxe.

La primera planta consta d'un petit estudi i de el gran bany principal amb una gran
terrassa amb vista sobre la piscina, jardí i boniques vistes a la vessant.

La vila és a prop d'atraccions turístiques, platges, muntanyes per fer activitats a l'aire
lliure i molt més. Serveis com restaurants i supermercats són a poca distància amb
cotxe.

L'habitatge seria perfecta per a una família o un inversor que busqui seguir amb el
negoci actual.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per obtenir més informació.

lucasfox.cat/go/vig24629

Vistes a les muntanyes , Terrassa,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó, Alarma,
Accés habilitat per a cadires de rodes
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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. VIG24629

775.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Pontevedra
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  15154

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

260m²
Plànol  

2.600m²
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

	Fantàstica vila a poca distància amb cotxe de l&#39;cap Finisterre, precioses platges verges, vistes impressionants i un negoci de lloguer en actiu.

