
VERKOCHT

REF. VIG15165

495.000 € Huis / Villa - Verkocht
6 Slaapkamer Huis / Villa te koop in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  36163

6
Slaapkamers  

4
Badkamers  

421m²
Plattegrond  

535m²
Perceeloppervlakte

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.co.nl Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Geweldige kans om een charmant stenen huis te kopen in
de exclusieve wijk La Caeira in Pontevedra, op
loopafstand van het stadscentrum.

Dit prachtige stenen huis is in 2003 gebouwd met materialen van hoge kwaliteit en
een prachtig uitzicht op de stad Pontevedra die op loopafstand ligt. Het ligt ook dicht
bij de Sek International School en het conferentiecentrum van Gran Liceo, in de
exclusieve wijk La Caeira. Verder vinden we op slechts 15 minuten van de
accommodatie de meest spectaculaire stranden en jachthavens in de Rías Baixas van
Galicië.

Het huis biedt uitzicht op het Galicische landschap en biedt zeer comfortabele
accommodatie met 6 goede slaapkamers met veel kastruimte, een ruime woon- en
eetkamer met grote ramen, veel natuurlijk licht. Het is verdeeld over 3 niveaus.

Omdat de huizen op het zuidoosten liggen, geniet het de hele dag van veel daglicht
en een prachtig uitzicht op de stad Pontevedra, Galicië.

Naast een parkeergarage, vinden we buiten ook tal van terrassen en balkons, een
goed onderhouden tuin met veel exotische planten, fruitbomen en een kleine
visvijver.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een bezoek aan dit uitstekende huis in
Pontevedra.

lucasfox.co.nl/go/vig15165

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras, Jacuzzi,
Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Houten vloeren, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen, Bijkeuken,
Berging, Barbecue, Balkon, Alarm,
Airconditioning
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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