
REF. VIG21322

3.400.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 5 dormitoris en venda a Pontevedra
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36309

5
Dormitoris  

7
Cambres de bany  

717m²
Plànol  

3.960m²
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
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DESCRIPCIÓ

Espectacular Mansió a les Rías Baixas, amb una situació
exclusiva de total intimitat, en un entorn natural
inigualable de la Costa Gallega.

Impressionant mansió amb un disseny tipus Pazo, de pedra situada a Cap Silleiro, a
Baiona, Espanya, una de les zones més sol·licitades de la costa gallega i de les Rias
Baixas.

L'habitatge se situa en el cim d'un turó i està envoltada per un bosc natural, de
manera que és una llar ideal per a qui busqui intimitat, un entorn tranquil i en calma.
El disseny compta amb tres plantes, zones chill-out, un fantàstic jardí i vistes
impressionants a la mar, amb precioses postes de sol a aquest costat de l'oceà
Atlàntic.

A l'accedir a la finca, ens dóna la benvinguda un passeig de pedra molt ampli que ens
condueix a l'habitatge, envoltada de jardins, àrea de fruiters i una petita vinya
(285m2) i zones chill-out amb piscina infinita i cascada.

El gran rebedor principal, amb el seu sostre impressionant de 6 metres d'alçada i
amb una enorme escala de pedra, distribueix la planta principal i ens condueix a la
primera planta.

A la planta principal, en l'ala esquerra, trobarem una gran cuina totalment equipada,
amb menjador, llar de foc i accés a la zona de pèrgola al jardí. En aquesta mateixa
àrea, es disposa una sala de biblioteca que es pot utilitzar com a dormitori. En l'ala
dreta de la casa, s'ofereixen dos grans dormitoris, amb armaris encastats i bany
privat.

A la primera planta, comptem amb un majestuós saló-menjador molt lluminós amb
sostres de 4 metres d'altura i grans finestrals, amb vista sobre la localitat de Baiona i
a l'oceà Atlàntic.

Després del rebedor, s'ofereix una terrassa-mirador, amb vistes a les illes Cíes, amb
una gran escala palatina, per accedir a la zona de piscina. A la mateixa planta, es
disposa la màster suite, amb vestidor, banyera jacuzzi i ampli balcó amb increïbles
vistes.

Al soterrani, s'ofereix un dormitori per convidats amb bany privat, un saló-celler,
safareig i un garatge per a dos cotxes.

lucasfox.cat/go/vig21322

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Jacuzzi,
Garatge privat, Terres de marbre,
Sostres alts, Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Safareig,
Llar de foc, Entrada de servei,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma
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La construcció compta amb materials de gran qualitat i importats: pedra, terres de
fusta de roure i aixetes anglesa.

Totes les estades són molt àmplies i gaudeixen de vistes inigualables, acompanyades
amb valuosos mobles d'antiquari acords amb el conjunt arquitectónico.La propietat
està condicionada i equipada totalment per al seu immediat gaudi.

Es tracta d'una mansió de luxe, única, amb vistes exclusives a les Illes Cíes.
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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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	Espectacular Mansió a les Rías Baixas, amb una situació exclusiva de total intimitat, en un entorn natural inigualable de la Costa Gallega.

