
REF. VIG31790

1.300.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la en excel·lents condicions de 3 dormitoris en venda a Pontevedra
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  15705

3
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3
Cambres de bany  

211m²
Plànol  

139m²
Dimensions del terreny
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Contacti’ns sobre aquesta propietat
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DESCRIPCIÓ

Casa adossada elegant i ben construïda al cor de la zona
monumental de Santiago de Compostel·la amb una
reforma recent d'alta qualitat, jardí privat, sostres alts i
ascensor.

Aquesta fantàstica casa adossada es troba a la zona monumental de Santiago de
Compostel·la. La propietat ofereix una distribució excel·lent distribuïda en tres
nivells, una secció de jardí privat amb unes vistes impressionants a la catedral.

Situat a poca distància a peu d'aproximadament 5 minuts del centre de la ciutat i de
la plaça de l'Obradoiro.

Té una superfície construïda de 211 m² amb un jardí privat de 139 m² distribuïts en
tres plantes, amb tres dormitoris de bona mida.

Reformada amb excel·lent gust, la reforma ha mantingut l'estil antic de la casa sense
renunciar a un disseny i distribució moderns.

La planta principal té terres de fusta de roure a tot arreu, amb zones de pedra vista a
la zona de menjador i cuina i elements com ara sostres alts, amb bigues de fusta de
bona qualitat. La secció de cuina ofereix electrodomèstics de primera línia i una illa
central acabada en marbre amb vistes a la zona del jardí i la catedral.

Aquest nivell proporciona una xemeneia de pellets.

La casa ofereix totes les comoditats i està adaptada a la vida moderna: equipada amb
sanitaris acabats italians, instal·lació elèctrica i fontaneria reformada, finestres de
doble vidre, i persianes. Està fabricat en alumini que respecta l'estil de la casa.

Des del carrer, entrem a la casa per unes grans portes antigues de fusta amb molt
d'estil i encant.

L'entrada porta al menjador, pel passadís a la cuina, que dóna accés al jardí privat.

Al costat dret, hi ha una moderna escala de ferro colat i fusta de gran qualitat amb un
ascensor de vidre totalment transparent que comunica les tres plantes.

lucasfox.cat/go/vig31790

Jardí, Ascensor, Sostres alts,
Propietat d'època, Parquet, Llum natural,
Vistes, Traster, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Calefacció, Balcó, Armaris encastats,
A prop del transport públic
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A la primera planta, trobem el saló menjador amb llar de foc amb vistes a la part del
jardí interior i vistes a la catedral. Davant, tenim un bany i dues habitacions dobles
amb balcó amb vistes al carrer Major.

A la planta superior hi ha el dormitori principal amb vestidor, un petit llençol, un
bany espaiós, dutxa i banyera.

Una casa ideal per a qualsevol persona que vulgui viure amb estil i comoditat ia poca
distància a peu dels encantadors restaurants i del nucli antic de Santiago de
Compostel·la.
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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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