
REF. VIG29674

525.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36380

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

281m²
Plànol  

1.194m²
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
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Preciós xalet situat a Gondomar, Pontevedra, que ofereix
abundant llum solar a tots els nivells, interiorisme d'estil
nòrdic i zona enjardinada privada ben cuidada.

Aquesta vil·la de 3 nivells, tota de pedra, amb un disseny interior nòrdic i un disseny
encantador que ofereix abundant llum solar incorporada el 2007, ofereix una
ubicació fantàstica a poca distància del centre del poble de Gondomar i enllaços
ràpids amb el centre de Vigo a poca distància.

La propietat està situada en un petit turó orientat al sud i principalment bosc.
Ofereix unes vistes precioses a la zona enjardinada i vistes a les muntanyes verdes
exuberants, fent-lo completament privat i tranquil, envoltat de boscos.

Quan entrem a la propietat, ens dóna la benvinguda una bonica calçada
pavimentada. Aquesta zona condueix després al jardí, la vila i l'aparcament.

Entrem a la zona de recepció en entrar a la casa, que condueix al menjador, saló i
sala d'estar de distribució oberta. Al costat de la secció de menjador, la cuina
menjador està equipada amb fusteria d'excel·lent qualitat. En aquest nivell, tots els
espais estan orientats al sud-est amb finestres de terra a sostre, amb doble vidre i
protecció UV contra la llum solar.

A la planta superior, tenim la zona de nit amb dos dormitoris de bona mida, el
principal en suite, i un despatx o zona d'estudi, convertit ràpidament en un altre
dormitori si cal.

La planta baixa disposa d'una zona chill-out per gaudir amb amics i familiars per a
esdeveniments o que els convidats s'allotgin en aquesta zona. Aquesta zona dóna
accés directe al segon jardí amb grans portes corredisses, que li donen un aspecte
d'estil loft. En aquest mateix nivell, trobem un bany i la màquina i safareig.

Totes les zones es beneficien de grans finestrals i molta llum natural. La fusteria està
acabada amb fusta de platja Haya i tots els pisos de cada nivell amb pissarra negra.

Trobareu molts espais agradables a la secció de jardí, acabats amb arbres
ornamentals, flors i plantes. La propietat ofereix un gran traster que es pot convertir
en zona de convidats i un garatge per a tres vehicles.

lucasfox.cat/go/vig29674

Vistes a les muntanyes , Jardí,
Garatge privat, Llum natural, Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Safareig,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Cuina equipada, Calefacció, Balcó,
Armaris encastats,
A prop del transport públic
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Aquesta és una propietat adequada per a famílies que busquen traslladar-se i gaudir
del camp, qualsevol persona que busqui un refugi fora de l'estil de vida de la ciutat o
un lloc agradable per estar a prop de les boniques platges de Nigran i Gondomar.

Perfecte per a inversors immobiliaris que vulguin gaudir d'unes setmanes a l'any a
Galícia i llogar per turisme o una petita família que vulgui viure en un entorn relaxat
a prop del centre de Vigo i del preciós poble de Gondomar.
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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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