REF. VIG29881

435.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya » Galicia » Pontevedra » 36995

3

3

281m²

475m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

VENUT/UDA

Contacti’ns sobre aquesta propietat
+34 886 908 295

info@lucasfox.com

lucasfox.cat

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espanya

REF. VIG29881

435.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda

Casa / vil·la de 3 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya » Galicia » Pontevedra » 36995

3

3

281m²

475m²

Dormitoris

Cambres de bany

Plànol

Dimensions del terreny

DESCRIPCIÓ

Fabulosa vila de disseny únic, amb impressionants vistes
a la vall i un jardí de baix manteniment. Molt bé situada
prop de centre de la ciutat de Pontevedra.
L'habitatge, situada al cim d'un petit turó, està orientada a sud, de manera que rep
abundant llum natural i gaudeix de vistes a la vall. Presenta materials d'alta qualitat
fabricats a Alemanya i de baix consum energètic. Aquesta casa és perfecta per a una
família o parella que busqui una llar autosuficient.
Construïda en 2009, compta amb una superfície total de 281 m² i es distribueix en
dues plantes. Presenta pedra original procedent d'una antiga casa construïda en el
terreny fa molts anys. L'amo va aprofitar certs elements per a crear un habitatge més
moderna.
La planta principal presumeix de tancaments de vidre que ofereixen impressionants
vistes de la vall i permeten l'entrada d'abundant llum natural. En aquest nivell
trobem dos dormitoris de bona mida, dos banys i un saló-menjador de planta oberta
amb una moderna cuina d'excel·lent qualitat totalment equipada.

lucasfox.cat/go/vig29881
Vistes a les muntanyes , Piscina, Terrassa,
Llum natural, Calefacció per terra radiant ,
A prop del transport públic ,
Armaris encastats, Cuina equipada,
Finestres de doble vidre , Llar de foc,
Plafons solars, Safareig, Traster, Vistes,
Zona chill-out

La planta baixa inclou una petita zona d'estudi o oficina, un dormitori, un bany, un
safareig, una cambra de màquines, un traster i accés a jardí ia la piscina.
La vila està envoltada per un petit jardí de fàcil manteniment i decorat amb excel·lent
maçoneria, boniques plantes ornamentals, flors i atractius senders.
Aquest habitatge ecològica se situa a poca distància amb cotxe de centre de la ciutat
i ofereix ràpid accés a l'autopista principal, que connecta amb Vigo i Santiago de
Compostel·la.
Sens dubte, un habitatge única per als que busquen una vila ecològica en una zona
tranquil·la de Pontevedra.
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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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