REF. VIG22643

435.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 6 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya » Galicia » Pontevedra » 15978
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DESCRIPCIÓ

Històrica casa de camp restaurada venda a 45 minuts de
Santiago de Compostel·la ia 3 km de les platges.
Ens trobem davant d'una excepcional casa de pedra d'estil clàssic gallec totalment
renovada en venda a la zona de les Ries Altes de Galícia. Se situa al poble de Pedra do
Lobo, a la vall de Nebra, entre les ciutats de Portosín i Porto do Són, a només 45
minuts de Santiago de Compostel·la.
La localització és idíl·lica; immersa en meitat de camp i amb impressionants vistes, a
només 2 minuts amb cotxe de serveis locals ia 3 quilòmetres de Ria de Muros i Noia,
una zona que compta amb més de 60 boniques platges de sorra blanca. L'habitatge
s'ha renovat i ofereix precioses vistes de l'estuari de Muros i Noia, les postes de sol i
la vall.
L'habitatge s'assenta sobre un terreny d'aproximadament 3.382 m² i es distribueix en
dues plantes. La planta baixa ofereix tres dormitoris, un bany, cuina amb "lareira"
(llar de foc en gallec) i accés a porxo i la granja privada, un safareig i accés a un
estudi.

lucasfox.cat/go/vig22643
Vistes a les muntanyes , Vistes al mar , Jardí,
Terrassa, Característiques d'època,
Llum natural, Parquet, Propietat d'època,
Sostres alts, Vinyes, Aparcament, A renovar,
Calefacció, Cuina equipada, Llar de foc,
Traster, Vistes, Zona chill-out

A la primera planta, trobem un gran saló amb vista a l'estuari i a el capvespre i el
dormitori principal amb vestidor i bany. La façana principal de l'habitatge té un porxo
natural amb enfiladisses, així com una zona de barbacoa amb una taula per menjar a
l'ombra en els mesos d'estiu i un bonic jardí a la part davantera de l'habitatge.
Estanislao Pérez Pita va dur a terme la renovació de l'habitatge el 1997.
Aquest habitatge seria perfecta per a famílies que vulguin passar les seves vacances a
la zona o per a algú interessat en emprendre un negoci de lloguer turístic.
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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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