
VENUT/UDA

REF. VIG29162

595.000 € Àtic - Venut/uda
àtic en excel·lents condicions de 3 dormitoris amb 163m² terrassa en venda a
Pontevedra
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36970

3
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

273m²
Plànol  

163m²
Terrassa

+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
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Un fantàstic àtic moblat situat a Portonovo, Pontevedra,
molt a prop de la mar, acabats de bona qualitat, excel
lent distribució.

Trobem aquest àtic excel·lent ubicat en una promoció d'obra nova moderna construït
a la fi de 2020, que ofereix acabats de bona qualitat i un disseny agradable. Està molt
a prop de platges precioses i es ven moblat.

La terrassa privada en forma d'U mesura 165 m² i gaudeix de vistes al vessant de la
muntanya i a la mar des d'algunes de les seves parts.

L'interior de l'estança ofereix tres dormitoris de bona mida, amb armaris encastats,
tots amb vistes cap a la zona de la terrassa que es beneficien d'abundant llum
natural. La zona de la cuina oberta amb electrodomèstics de bona qualitat dóna a la
sala-menjador. Aquesta part de la casa es beneficia de sortida a la terrassa.

L'edifici compta amb una zona comunitària amb terrassa i piscina per gaudir amb
amics i familiars.

S'inclouen en el preu dues places de garatge, un traster i mobles de disseny.

La zona de Portonovo és popular en els mesos d'estiu pels famosos restaurants de la
zona, la vida nocturna a la zona de Sanxenxo, que es troba a 5 minuts amb cotxe, les
boniques zones de platja i el port esportiu.

Aquest habitatge seria adequada com a residència principal o secundària per a una
família. També és interessant com a inversió per llogar. Cal destacar que hi ha una
demanda important de lloguers setmanals a la zona.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació o concertar una
visita.

lucasfox.cat/go/vig29162

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Jacuzzi, Garatge privat,
Llum natural, Terrassa comunitària,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Armaris encastats,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
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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	Un fantàstic àtic moblat situat a Portonovo, Pontevedra, molt a prop de la mar, acabats de bona qualitat, excel lent distribució.

