
REF. VIG34919

515.000 € Casa / Vil·la - En venda
Casa / vil·la de 2 dormitoris en venda a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36142

2
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2
Cambres de bany  

207m²
Plànol  

909m²
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
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DESCRIPCIÓ

Una propietat fantàstica al cim d'un turó amb unes vistes
impressionants a la Ría, a poca distància del port esportiu
i del centre de Vigo i Pontevedra, que ofereix 2
habitacions de bona mida i una zona enjardinada de fàcil
manteniment.

Una propietat fantàstica amb molt d'encant i caràcter, renovada pels actuals
propietaris, que ofereix una bonica distribució de dos nivells d'espai i una zona
enjardinada principal accessible. La propietat està acabada amb tota pedra i
modernitzada amb un aspecte més modern i té vistes a l'estuari amb unes vistes
impressionants.

Una propietat perfecta per a qualsevol persona que vulgui comprar una propietat a
poca distància amb cotxe del centre de Vigo i Pontevedra i que busqui un estil de vida
més relaxat. La propietat, situada al cim d'un turó amb un aspecte est, ofereix
abundant llum solar durant tot el dia. Un cop arribem a la propietat, ens reben un
camí que porta a l'entrada principal. Hi ha una gran terrassa porxo oberta que acull
tothom.

Un cop dins, trobem la cuina històrica, que s'ha convertit en vestíbul de recepció.
Aquesta zona troba elements històrics com l'antic forn i la pica de pedra. Aquí veiem
un sostre de volta alta amb acabat de fusta vista i pedra vista. Aquesta zona
distribueix les plantes principals.

En aquest nivell trobem un saló i menjador de bona mida. La cuina menjador es troba
al passadís, on van fer l'ampliació de la propietat amb un aspecte més modern. La
zona de cuina ofereix portes corredisses al jardí davanter de la propietat. Al costat de
la cuina, trobem una habitació familiar adequada amb portes corredisses que donen
a la terrassa davantera i zona enjardinada. Aquesta zona gaudeix d'unes vistes
impressionants a l'estuari i al port esportiu.

Un cop dalt, tenim la zona de nit, i aquí trobem dos dormitoris de bona mida i un
bany compartit. Aquesta zona també té una porta d'entrada del darrere que condueix
a la zona posterior de la vila i al jardí posterior. La propietat ofereix una zona
enjardinada de fàcil manteniment amb diversos nivells i un petit hort. No hi ha
piscina, però sí la possibilitat d'afegir una piscina infinita, presentant un projecte a
l'ajuntament.

lucasfox.cat/go/vig34919

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes , Jardí,
Garatge privat, Sostres alts, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció,
A prop del transport públic
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Trobem el safareig i traster a la planta baixa i un garatge per a un cotxe exterior.

L'exterior de la vil·la està acabat amb pedra de granit gallec, i l'ampliació de la vila és
d'acer al zinc.

Aquesta seria una propietat ideal per a qualsevol persona que vulgui viure a prop del
centre de Vigo i Pontevedra. Es pot adaptar per a una petita família o parelles que
vulguin gaudir d'un estil de vida relaxat i un entorn tranquil a prop de dues grans
ciutats, boniques platges i senders de muntanya.
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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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