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DESCRIPCIÓ

Vila de construcció sòlida amb jardí privat, molta
lluminositat i un fantàstic negoci de lloguer de vacances
en un petit turó amb vistes a bosc.
Aquesta vila extraordinària se situa a la zona de Meis, entre Pontevedra ciutat i la
famosa ciutat estiuenca de Sanxenxo. És una zona coneguda pel vi blanc Albariño i el
seu fantàstic clima durant tot l'any, un dels secrets més ben guardats de les Rias
Baixas.
L'habitatge, sobre una parcel·la cantonera amb una ubicació fantàstica en un petit
turó, es beneficia de llum solar durant tot el dia. L'espectacular jardí està molt ben
cuidat, amb flors, la zona de piscina, bonics patis exteriors i zones a l'ombra amb
tarongers i llimoners. Sens dubte, l'espai perfecte per relaxar-se. Se situa molt a prop
de rius, rierols, terres de conreu ia poca distància amb cotxe de el nou parc aquàtic,
la finalització està prevista per a l'estiu de 2021.
A l'interior de l'habitatge, ens reben unes escales que condueixen a l'pati exterior i a
el jardí que enllaça amb el saló-menjador i la porta d'entrada. La vila es distribueix
en forma de L. A l'entrar, vam passar a la zona de recepció, que divideix la vila en
zona de dia i de nit. Tenim el gran saló-menjador amb sostres alts, fusteria a la vista,
una gran llar de foc i grans portes corredisses amb sortida a jardí.

lucasfox.cat/go/vig27460
Vistes a les muntanyes , Terrassa, Piscina,
Jardí, Sostres alts, Llum natural,
Característiques d'època,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Safareig,
Pou, Plafons solars, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, Aire condicionat

En l'ala dreta de la vila se situa la zona de la cuina, amb una porta posterior que
connecta amb el jardí del darrere i un bany. A continuació, trobem dos dormitoris
dobles amb armaris encastats.
Baixant unes escales dins d'aquesta mateixa planta, es presenten dos amplis
dormitoris dobles, un bany compartit i una porta que dóna a pati exterior. Un dels
dormitoris té un espai de galeria amb vistes a pati exterior.
En el nivell inferior, hi ha un dormitori amb bany. És una zona amb l'entrada del
propi, perfecta per tenir una zona de convidats.
La ubicació de l'habitatge és perfecta per als que busquen privacitat i tranquil·litat, ja
que està situada molt a prop de el camp de golf Meis, de rutes de senderisme i de les
platges de Sanxenxo.
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L'habitatge inclou mobiliari i negoci de lloguer en actiu. Pot ser ideal per a qualsevol
que busqui continuar amb el negoci o per a una família nombrosa que desitgi mudarse a una zona tranquil·la i rural.
La connexió a Internet funciona molt bé i l'habitatge compta amb una deu d'aigua.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir 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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