
REF. VIG17112

675.000 € Huis / Villa - Te koop
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  36637

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

400m²
Plattegrond  

4.587m²
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

Mooi huis met 4 slaapkamers met een kapel en grote tuin
te koop in Meis, Pontevedra.

Deze charmante accommodatie met 4 slaapkamers biedt veel privacy en wordt
omgeven door mooie tuinen en een stenen muur van 4 meter hoog. Ondanks de
rustige omgeving, ligt het dichtstbijzijnde dorp op slechts 5 minuten rijden en het is
15 minuten naar de dichtstbijzijnde stranden.

Oorspronkelijk gebouwd in de jaren 1800, het huis werd volledig herbouwd in 2006
en wordt nu gepresenteerd in een zeer goede staat met hoogwaardige afwerkingen
overal. Het huis is gebouwd van steen en heeft een grote rustieke charme en
profiteert, dankzij het zuidoostenaspect, gedurende de dag van fantastisch natuurlijk
licht.

Op de begane grond van het pand vinden we de aparte woonkamer en eetkamer,
woonkeuken, master suite en gastenbadkamer.

Er zijn nog 2 slaapkamers met een eigen badkamer op de eerste verdieping en een
lounge die kan worden omgebouwd tot een extra slaapkamer. Dit gedeelte biedt
gewelfde plafonds met dakramen.

De benedenverdieping biedt een ruimte die ideaal is voor gebruik als speelkamer,
kantoor, opslagruimte of kleine studeerkamer, waar van toepassing.

Naast het hoofdgebouw omvat de accommodatie 2 bijgebouwen, waarvan er een
wordt gebruikt als zomerkeuken met een fantastisch barbecue-gedeelte en de
andere is de machine- en wasruimte. Er is ook een kleine kapel, die allemaal worden
omringd door aangename tuinen met een moestuin en wijnstokken.

lucasfox.co.nl/go/vig17112

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Houten vloeren, Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Inbouwkasten, Dubbel glas,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Alarm
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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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