REF. VIG25014

450.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 5 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya » Galicia » Pontevedra » 36388

5
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357m²

6.800m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 886 908 295

rafael.rosendo@lucasfox.es

lucasfox.cat

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espanya
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DESCRIPCIÓ

Casa de camp tradicional amb parcel·la de 6800 m2,
renovada el 1992 amb tocs clàssics, amb bona ubicació i
propera a la plaça del poble i belles platges.
La zona de Gondomar és a l'interior de la costa de Vigo. Es tracta d´un petit i
encantador poble amb connexions fàcils al centre de la ciutat de Vigo, Portugal i
Baiona. Així doncs, aquí trobem aquest preciós mas tradicional amb molt d'encant,
bona parcel·la, estupenda orientació i boniques vistes.
El mas té acabats en pedra i es divideix en dues plantes ben construïdes i
distribuïdes. A l'interior de la planta principal, hi trobem el porxo de benvinguda
obert que condueix a la zona de la cuina decorada amb elements originals. En
aquesta mateixa planta, arribem al saló menjador principal equipat amb xemeneia i
maçoneria a la vista, així com a un dormitori i un bany.
A la primera planta, hi trobem la zona de nit amb quatre dormitoris i un bany amb
alts sostres voltats i fusteria de fusta.

lucasfox.cat/go/vig25014
Vistes a les muntanyes , Jardí,
Garatge privat, Sostres alts,
Propietat d'època, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Safareig,
Pou, Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Barbacoa,
Armaris encastats,
A prop dels col·legis internacionals

Per la seva banda, el soterrani es configura com un espai diàfan i està equipat amb
un bany que actualment es fa servir com a zona de treball. Tot i això, té una bona
alçada i distribució airejada, per la qual cosa es pot convertir en un espai més
habitable.
A l'exterior del mas trobem una gran terrassa al costat de la zona de cuina que dóna
al jardí del darrere. Aquí, veiem una secció de barbacoa de pedra ideal per a lleure.
D'altra banda, hi trobem el tradicional horri i una gran font d'aigua. A la mateixa
parcel·la, hi ha una construcció annexa d'una vila encara en procés.
Actualment, la propietat té ús agrari orgànic, i hi ha la possibilitat d'adquirir un
terreny addicional de 19.000 m2.
Aquesta propietat pot ser idònia per a una família o parelles que busquen una casa
de pagès en una de les zones més sol·licitades de les Rías Baixas, o empresaris que
busquen convertir-la en un petit negoci dedicat a l'hostalatge.
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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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