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DESCRIPCIÓ

Casa rústica de pedra d´estil gallec en venda al costat d
´un embassament a la zona de Vila de Cruces, Pontevedra.
Presentem aquesta encantadora casa rústica de pedra d'estil gallec de 240 m²,
situada a un paradís natural. Es va restaurar amb molt de gust però respectant les
característiques típiques d'una masia gallega.
Es troba en un entorn idíl·lic, al costat de l'embassament de Portodemouros.
La planta baixa fa 141 m² i compta amb una àmplia cuina amb zona de menjador de
pedra picada, una zona d'estudi, un rebedor amb dutxa, un saló amb llar de foc de
llenya i una galeria amb magnífiques vistes al llac i amb accés a una terrassa
exterior.
A la primera planta trobem la zona de nit d'uns 99 m² i amb terres de fusta de jatoba.
Hi ha dos dormitoris, un bany compartit i el dormitori principal amb bany privat. Tots
els dormitoris són de bona mida i es beneficien d'armaris encastats. Dos dels
dormitoris tenen accés a una bonica terrassa exterior amb vista a les muntanyes i al
llac.

lucasfox.cat/go/vig31298
Vistes a les muntanyes , Jardí,
Garatge privat, Parquet, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Pou, Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Barbacoa, Balcó,
Armaris encastats

La planta baixa presenta sostres amb bigues de castanyer vistes, murs de pedra vista
i finestres d'alumini color crema amb doble vidre i trencament de pont tèrmic.
A l'exterior, trobem el paller de pedra de dues plantes (cada planta fa 85 m²). Hi ha
una àrea de rentat, taller i àrea oberta per aparcar vehicles a la part baixa. La part
superior és un espai obert i es podria rehabilitar com a zona de convidats. També hi
trobem un pati de pedra per sopar a l'aire lliure amb una zona de barbacoa.
L'habitatge té calefacció central, una porta elèctrica, subministrament d'aigua i
internet per satèl·lit.
Ideal per a famílies o parelles que busquen un estil de vida relaxat en un lloc
privilegiat, molt privat i tranquil; per a persones que busquen pau, natura,
tranquil·litat i on practicar esports aquàtics o pescar si ho desitja.
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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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