
REF. VIGR29387

Lloguer disponible mitjançant sol·licitud Casa / Vil·la - De lloguer
Casa / vil·la de 3 dormitoris en lloguer a Pontevedra, Galicia
Espanya »  Galicia »  Pontevedra »  36379

3
Dormitoris  

3
Cambres de bany  

350m²
Plànol  

7.500m²
Dimensions del terreny

+34 886 908 295 rafael.rosendo@lucasfox.es lucasfox.cat Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espanya
Contacti’ns sobre aquesta propietat

https://www.lucasfox.com
mailto:rafael.rosendo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.cat


DESCRIPCIÓ

Magnífica vila rústica totalment restaurada sobre una
gran parcel·la privada piscina, amb vistes privilegiades a
la mar ia la muntanya, en lloguer de curta estada amb un
mínim de 6 nits, situada a Nigrán, Galícia.

Aquest habitatge se situa en Nandín-Nigrán, una petita localitat a prop de Platja
Amèrica, de la bonica població de Gondomar ia poca distància amb cotxe de Vigo,
aproximadament 20 minuts. Lucas Fox presenta aquesta bonica casa de pedra sobre
una gran parcel·la privada al cim d'un turó amb espectaculars vistes a la muntanya i a
la mar en lloguer per dies.

Dins de la parcel·la, ens rep un gran camí que ens condueix fins a una escala d'accés
a la vila.

Un cop dins, ens trobem amb un espai diàfan, lluminós i acollidor que alberga el
saló-menjador i la cuina de planta oberta totalment equipats. Aquest espai disposa
d'uns grans finestrals que permeten l'entrada d'abundant llum natural i ofereixen
esplèndides vistes a la zona de jardí.

A la primera planta, trobem la zona de nit amb tres dormitoris de bona mida i un
petit estudi.

La zona de jardí està situada en un pendent ascendent amb diferents camins i nivells.
Aquí trobareu la gran piscina amb zona chill-out i unes boniques terrasses amb
vistes a jardí. Tot això situat en un enclavament natural, ideal per gaudir en família i
amb amics o simplement un entorn per relaxar-se i desconnectar.

L'habitatge es presenta en lloguer per dies, amb un mínim de 7 dies. Té capacitat per
a 6 persones, i està equipat amb tot el necessari i amb bona velocitat d'Internet.

Poseu-vos en contacte amb Lucas Fox i l'informarem sobre la seva disponibilitat.

lucasfox.cat/go/vigr29387

Vistes al mar , Vistes a les muntanyes ,
Terrassa, Piscina, Llum natural,
Aparcament, Zona chill-out, Vistes, Traster,
Safareig, S'accepten mascotes , Pou,
Llicència turística, Llar de foc,
Finestres de doble vidre , Entrada de servei,
Cuina equipada, Barbacoa,
Armaris encastats, Aire condicionat

Ja està disponible!
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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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	Magnífica vila rústica totalment restaurada sobre una gran parcel·la privada piscina, amb vistes privilegiades a la mar ia la muntanya, en lloguer de curta estada amb un mínim de 6 nits, situada a Nigrán, Galícia.

