
PREU REBAIXAT

REF. VIG34910

570.000 € Casa / Vil·la - En venda - Preu rebaixat
Casa / vil·la d'obra nova de 4 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36969

4
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

371m²
Plànol  

610m²
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

Fabulosa oportunitat d'adquirir una vila adossada a
estrenar que ofereix unes vistes impressionants al mar,
una ubicació impecable, una bona distribució ia poca
distància a peu de boniques platges.

La zona de Sanxenxo, Pontevedra, és coneguda per la seva ciutat de platja d'estiu, on
trobareu un club nàutic exquisit, molts dels millors restaurants de Galícia i envoltat
de platges i cales precioses.

La promoció Casablanca està pensada per satisfer totes les vostres necessitats i
permetre gaudir d'un estil de vida exclusiu molt a prop de la platja, envoltat de
natura.

El projecte inclou 2 parcel·les independents orientades al sud i de 610 m² de
propietat privada, amb excel·lents vistes cap a la Ría de Pontevedra amb un disseny
modern i abundant llum solar a tot arreu.

Actualment, cada vila ofereix 4 habitacions, 3 banys, una cuina i una sala d'estar i
menjador de distribució oberta, aparcament privat per a 2 cotxes i una petita zona
enjardinada de fàcil manteniment. Aquest seria el projecte actual, però cada
comprador potencial pot acabar les propietats segons les seves necessitats i
requisits.

La zona exterior ofereix oci amb àmplies terrasses, piscina i jardí.

Cada casa està dissenyada amb molta atenció al detall i bones característiques,
sempre pensada per oferir el màxim confort.

Aquesta propietat pot ser adequada per a una família o parella que vulgui trobar-se
en una zona propera al centre de la ciutat de Sanxenxo ia poca distància de les
boniques platges i el centre de la ciutat de Pontevedra a una distància curta de 15
minuts amb cotxe.

És igualment adequat per a un inversor immobiliari que vulgui adquirir les propietats
i convertir-les en lloguers turístics setmanals, on hi ha una gran demanda de clients
internacionals i locals que volen passar moltes èpoques de vacances a la zona.

lucasfox.cat/go/vig34910

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Piscina, Jardí, Garatge privat, Llum natural,
Vistes, Traster, Obra nova,
Armaris encastats
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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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