
REF. VIG30077

900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 10 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36740

10
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

790m²
Plànol  

8.146m²
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
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DESCRIPCIÓ

Una masia espectacular amb una petita vinya, un bonic
jardí madur, una gran parcel·la privada a la zona de
Tomiño. Una propietat situada en una zona tranquil·la i
relaxada.

Espectacular masia històrica de grans dimensions amb una gran parcel·la i reformada
a principis dels anys 90 compta amb nombroses habitacions, un gimnàs interior,
preciosos porxos i terrasses exteriors, espais adequats, excel·lent distribució.

La propietat gaudeix d'un gran mur perimetral de pedra de gairebé 3 metres d'alçada,
que li dóna privacitat i un aspecte impressionant un cop a dins.

Un cop dins de la propietat, ens rep un camí que porta al porxo obert i acollidor. A
l'interior, la casa va ser totalment reconstruïda i ampliada l'any 1992, i disposa
d'amplis espais per gaudir.

En entrar, tenim el vestíbul de recepció, que dividia la propietat en dues ales.
Actualment disposem de quatre habitacions destinades a dormir, estudi, traster i un
bany complet a l'ala dreta. Tenim la sala d'estar amb llar de foc, una biblioteca, la
zona de cuina, i el menjador diari a l'ala esquerra.

A la primera planta, tenim més habitació i la zona de nit amb 4 habitacions i banys de
bona mida.

A més, a la planta baixa, que dóna accés a la zona exterior i a l'interior, trobarem un
petit menjador rústic amb llar de foc ideal per a reunions familiars o d'amics. La
planta baixa també disposa de gimnàs i sauna, dormitori i lavabo de cortesia. També
tenim el safareig i el safareig en aquest nivell, i és una zona excel·lent per convertir
en zona de convidats amb la seva entrada privada.

Un cop fora, la propietat disposa d'una parcel·la privada de 8.150 m²; al terreny, tenim
un jardí exuberant madur ple d'arbres fruiters, plantes de camèlies, arbres de
magnòlia, bambú, plantació de kiwi i una petita vinya i moltes més plantes
ornamentals i ple de camins, senders, fonts i regs. Perfecte per a qualsevol persona
interessada en l'agricultura.

lucasfox.cat/go/vig30077

Vistes a les muntanyes ,
Piscina climatitzada, Piscina, Jardí,
Garatge privat, Vinyes, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Aparcament,
Zona chill-out, Traster, Safareig, Pou,
Parc infantil, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats, Alarma

REF. VIG30077

900.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 10 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36740

10
Dormitoris  

6
Cambres de bany  

790m²
Plànol  

8.146m²
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.cat/go/vig30077
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


Antigament s'elaborava vi, per això la propietat disposa d'un celler de pedra amb les
seves bótes, part de les vinyes originals i ceps es conserven a l'hort.
Actualment el jardí es treballa amb molta cura i amor.

A l'exterior disposem d'una piscina coberta climatitzada per al seu ús durant tot
l'any.

La finca té altres edificis com una petita casa de pedra amb graella, forn de llenya,
cuina americana. Perfecte per a sopars i esdeveniments d'estiu. Un gran cobert per a
tota la seva maquinària i estris de jardineria i un garatge per a tres vehicles.

La propietat seria ideal per a una família nombrosa o en creixement que busqui relax
i tranquil·litat. A més, qualsevol persona interessada a convertir la propietat en un
petit refugi. La casa té un bon espai i potencial per als emprenedors que busquen
noves aventures o qualsevol que busqui una zona per gaudir amb amics i família.

La zona gaudeix d'un microclima fantàstic durant tot l'any.
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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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