
REF. VIG33478

730.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36969

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

362m²
Plànol  

1.765m²
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

HW Rustic és un projecte residencial mediterrani a
Sanxenxo, Pontevedra, d'un xalet de nova construcció
d'una sola planta, amb bons acabats contemporanis i una
fantàstica exposició al sol.

Aquest fantàstic xalet d'arquitectura contemporània té una superfície total
construïda de 302 m² en una parcel·la de 1.765 m² en una de les millors zones de la
costa de Rias Baixas a la província de Pontevedra.

La distribució és en una sola planta, oferint un requisit eficient i estàndard per a les
famílies modernes. La vila ofereix espais amplis i oberts que conformen la zona de
dia. La sala d'estar, el menjador i la cuina es distribueixen en un únic espai obert,
amb accés al porxo exterior i a la piscina. A més, trobem la zona de nit ben definida
amb 3 habitacions, un bany i el dormitori principal en suite. Disposem d'un lavabo i
safareig al mateix nivell.

Hi ha una gran terrassa des d'on es pot gaudir d'unes fantàstiques vistes al mar i
envoltada d'una zona enjardinada de fàcil manteniment.

El projecte i desenvolupament estan en col·laboració amb la constructora HomeWay.
Oferim el terreny i el projecte als nostres clients, i el disseny i la distribució es poden
elaborar a mida de les necessitats i desitjos del client.

Aquesta pot ser una oportunitat d'inversió ideal per a famílies o parelles que
busquen una vila en una de les zones més buscades de les Rias Baixas de Galícia ia
poca distància amb cotxe de la ciutat de Sanxenxo.

lucasfox.cat/go/vig33478

Vistes al mar , Jardí, Parquet, Llum natural,
Calefacció per terra radiant , Zona chill-out,
Vistes, Sistema domòtic, Safareig,
Plafons solars, Obra nova, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Cuina equipada,
Armaris encastats, Aire condicionat,
A prop del transport públic
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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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