REF. VIG18396

1.990.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 9 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya » Galicia » Pontevedra » 36158

9
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1.514m²

35.000m²
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Plànol

Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Històrica casa de camp d&#39;estil gallec per reformar.
Construïda a la fi de segle XIX, s&#39;assenta sobre una
gran parcel·la privada, situada a poca distància amb cotxe
de centre de la ciutat de Pontevedra.
Aquesta fantàstica casa de camp de pedra gallega se situa a poca distància amb cotxe
de centre de la ciutat de Pontevedra, a prop de les carreteres que connecten amb la
costa de les ries Baixas i la resta de Galícia.
S'assenta sobre una extensa parcel·la privada de 3,5 hectàrees de terreny rústic
privat, on trobem edificis annexos que podrien convertir-se en més habitatges o un
habitatge eqüestre.
Les primeres pedres de la casa es remunten a finals de segle XIX. El jardí compta amb
boniques terrasses a l'aire lliure, zones de descans, un rierol amb molí d'aigua, així
com fonts i estanys amb característiques originals úniques. Així mateix, inclou
nombroses àrees d'emmagatzematge, edificis annexos a renovar completament i
algunes ruïnes a recuperar.

lucasfox.cat/go/vig18396
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Garatge privat, Sostres alts,
Propietat d'època, Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
S'accepten mascotes , Pou, Llar de foc,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats,
A renovar,
A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

L'habitatge principal té una superfície construïda de 336 m² i precisa de reforma. Cal
destacar que, a més de tenir molt potencial de millora, es podrien conservar alguns
dels elements originals.
Entrem a l'habitatge per la planta baixa, la qual es distribueix en rebedor, un gran
saló-menjador amb sostres alts de gairebé 4 metres, cuina i una zona de saló amb
llar de foc.
La primera planta alberga la zona de nit, amb dormitoris de bona mida, tots amb
vistes a jardí i molta llum natural.
En el segon nivell tenim un àtic, el qual es destina a emmagatzematge.
L'exterior de l'habitatge ofereix múltiples superfícies construïdes utilitzades per a
emmagatzematge i materials agrícoles, inclòs un galliner.
En la mateixa parcel·la s'ubica també una vila més petita de 198 m², perfecta com a
casa de convidats. Aquesta vila es remunta a principis de la dècada de 1960 i compta
amb sala-menjador de planta oberta, cuina, cinc dormitoris i dos banys.
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Aquesta espaiosa casa d'estil rústic gaudeix d'una bona ubicació i té un excel·lent
potencial com a casa de camp. Seria perfecte per a una família nombrosa que vulgui
mudar-se a camp, un empresari que vulgui reconvertir-la en una petita casa d'hostes
amb una granja i molt d'encant, o també per a un promotor que vulgui dividir el
terreny i reurbanizarlo subjecte a l'aprovació de l'Ajuntament.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar més informació o concertar una
visita.
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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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