
REF. VIG24091

1.100.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 4 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36003

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

617m²
Plànol  

1.363m²
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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https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Bonica vila amb un fantàstic disseny interior, situada en
una bona zona residencial molt a prop de centre de la
ciutat, en una parcel·la cantonera amb molta llum natural,
zones de descans i un impressionant jardí.

Pontevedra és una ciutat encantadora a al sud-oest de Galícia, coneguda per tenir un
bonic centre històric així com accés ràpid a les platges més famoses de les Rias
Baixas. Aquesta impressionant vila està situada en una zona residencial molt
cobejada, prop de centre de la ciutat.

Mesura un total de 570 m² aproximadament i es distribueix en tres nivells. Així
mateix, presumeix d'un impressionant jardí, porxos i fonts que fan d'aquest lloc un
racó realment únic.

A l'entrar a la propietat ens rep un agradable espai marcat per un fantàstic disseny
arquitectònic de pedra. Un cop dins de la vila, el rebedor ens porta a les zones
comunes. Hi trobem una petita sala d'estar, un gran saló-menjador, un dormitori de
convidats, un bany i una cuina amb electrodomèstics d'alta gamma i una petita zona
d'esmorzar-menjador, des d'on podem sortir a l'menjador d'estiu a l'aire lliure. En el
mateix nivell tenim una gran escala que puja a la primera planta, la qual alberga la
zona de nit, amb dos dormitoris, un bany i un estudi.

El dormitori principal compta amb un balcó de pedra amb vistes als camps de cultiu.
Al costat de la mateixa tenim un magnífic despatx i una biblioteca, un racó ideal per
treballar en tot tipus de projectes.

La planta baixa inclou un aparcament amb capacitat per a quatre vehicles, una
cambra de servei i un petit gimnàs.

L'habitatge compta amb acabats d'alta qualitat, electrodomèstics, pintura Ralph
Lauren per paper, paper importat del Regne Unit i maquinària de fabricació alemanya
per als serveis públics.

La vila és perfecta per a famílies o parelles que vulguin estar a prop de el centre de la
ciutat de Pontevedra o de les boniques platges de les Rías Baixas, les quals es troben
a poca distància amb cotxe. Així mateix, l'escola internacional Sek està a només cinc
minuts amb cotxe.

lucasfox.cat/go/vig24091

Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Parquet, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Vestidor, Traster,
Sistema d'aspiració centralitzada, Safareig,
S'accepten mascotes , Pou, Parc infantil,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Biblioteca, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma,
A prop del transport públic
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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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	Bonica vila amb un fantàstic disseny interior, situada en una bona zona residencial molt a prop de centre de la ciutat, en una parcel·la cantonera amb molta llum natural, zones de descans i un impressionant jardí.

