
VENUT/UDA

REF. VIG30689

215.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 1 dormitori en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36760

1
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

204m²
Plànol  

682m²
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

Casa de pedra totalment renovada amb orientació sud
amb un jardí de fàcil manteniment i àmplies estades a
venda a prop de el riu Miño, de Portugal i de diverses
platges de sorra.

Ens trobem davant d'una encantadora casa de pedra renovada a la regió d'O Rosal de
Pontevedra, amb boniques platges i pobles amb encant ia poca distància de la
frontera amb Portugal. L'habitatge disposa d'un agradable jardí petit de fàcil
manteniment.

Antigament era un històric graner de pedra que els actuals propietaris han convertit
en una interessant casa, però que conserva algunes característiques originals.

Un cop dins, accedim a un petit camí empedrat que ens condueix a la zona de jardí ia
l'entrada de l'habitatge. A l'exterior, s'ofereixen espais tranquils per gaudir amb
amics i familiars al jardí, així com una gran terrassa per sopar a l'aire lliure. Hi ha
espai per a una piscina, si es volgués construir.

A l'entrar a l'habitatge per una gran porta de fusta d'estil gallec, es disposa una cuina
de planta oberta amb taulells de maó i planxes de granit i rajoles de colors. A més, les
parets gaudeixen d'una bonica maçoneria i el sostre, de grans bigues de fusta. Hi ha
un bany i espai d'emmagatzematge sota l'escala. Des de la cuina, les portes de
l'graner originals connecten amb saló / zona d'estudi que s'obre a la terrassa.

La planta superior hi ha un segon bany i un dormitori que ocupa tota la planta, amb
sostre sota teulada amb bigues de fusta vista. Per les seves dimensions, es podria
dividir i afegir un altre dormitori si cal. Aquesta estada oberta i lluminosa gaudeix de
sortida a un gran balcó amb vista sobre el jardí i boniques vistes a riu Miño ia les
muntanyes portugueses.

L'habitatge ofereix la possibilitat de construir una petita oficina a casa i viure en un
poble encantador.

Es tracta d'una bona oportunitat per a una parella o una família petita que busqui
tranquil·litat i relax. La zona compta amb tots els serveis necessaris per al dia a dia. A
més, és a prop del port pesquer d'A Guarda amb molts bons restaurants.

Una bonica i pintoresca barreja de l'antic amb el nou.

lucasfox.cat/go/vig30689

Vistes a les muntanyes , Terrassa, Jardí,
Sostres alts, Llum natural,
Característiques d'època,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Vistes, S'accepten mascotes , Renovat,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Balcó, A prop del transport públic

REF. VIG30689

215.000 € Casa / Vil·la - Venut/uda
Casa / vil·la de 1 dormitori en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36760

1
Dormitoris  

2
Cambres de bany  

204m²
Plànol  

682m²
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/vig30689
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


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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	Casa de pedra totalment renovada amb orientació sud amb un jardí de fàcil manteniment i àmplies estades a venda a prop de el riu Miño, de Portugal i de diverses platges de sorra.

