REF. VIG29006

2.490.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 7 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya » Galicia » Pontevedra »

7

5

778m²

10.000m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 886 908 295

vigo@lucasfox.es

lucasfox.cat

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

Magnífica propietat en primera línia al sud de les Rias
Baixas, Pontevedra, amb total privacitat i accés directe a
la platja. El projecte perfecte per a una família o inversor
que vulgui crear una de les cases privades de luxe més
destacades de la regió.
Aquesta excepcional propietat costanera es troba amb vistes a una de les zones de
platges més buscades de Pontevedra, Galícia.
La propietat és una de les propietats residencials de primera línia més destacades de
la regió. Consta de 10.000m² de terreny costaner de primera qualitat, la casa principal
d'aproximadament 413m², una casa de personal independent de 85m², una piscina
amb vestidor, una zona d'oficines de 60m² i magnífics jardins amb accés privat a la
platja.
La zona exterior compta amb grans arbres i jardins madurs ben cuidats i amb
diverses estàtues elegants, escultures, fonts, terrasses i zones d'ombra per gaudir de
la privadesa, la tranquil·litat i les vistes al mar. La propietat també es beneficia de la
seva pròpia font d'aigua i un terreny privat separat de la propietat principal amb un
total de 1.500 m².

lucasfox.cat/go/vig29006
Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jardí, Garatge privat,
Paviments hidràulics, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, S'accepten mascotes , Pou,
Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Entrada de servei, Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Armaris encastats,
Alarma, A prop dels col·legis internacionals ,
A prop del transport públic

La casa principal es va construir a principis dels anys 60, mentre que l'estructura
general es troba en bon estat. La casa del personal, el gimnàs exterior i l'oficina a
casa es troben al costat dret de la casa principal.
La normativa urbanística local impedeix que la propietat sigui enderrocada, tot i que
és possible actualitzar totes les zones construïdes a l'estil contemporani actual.
La propietat està situada al sud de les Rias Baixas, un entorn impressionant i tranquil
i amb accés a primera línia a una bonica zona de platja.
Queda totalment prohibida la construcció en el terreny circumdant, assegurant que
la propietat mantindrà sempre la seva intimitat, tranquil·litat i entorn natural.
Aquesta és una rara oportunitat per a un comprador d'adquirir una de les propietats
més grans i boniques de les Rias Baixas en el que es considera una de les zones
costaneres espanyoles més cotitzades i verges.
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La informació sobre la propietat es facilitarà als candidats potencials amb la condició
de signar un acord de confidencialitat. Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox per
obtenir més informació.

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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