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REF. VIG17904

950.000 € Huis / Villa - Te koop - Gereserveerd
5 Slaapkamer huis / villa te koop in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  15888

5
Slaapkamers  

6
Badkamers  

600m²
Plattegrond  

10.000m²
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

Fantastisch privéterrein op een perceel van een hectare,
op korte afstand van Santiago de Compostela en op
loopafstand van een natuurlijke omgeving.

Deze stenen villa ligt op 20 minuten rijden van Santiago de Compostela, de hoofdstad
van Galicië en bekend om zijn geschiedenis en cultuur. In de buurt zijn er beekjes en
een klein meer waar u kunt genieten van de mooie geluiden van de natuurlijke fauna,
paden kunt verkennen en kunt zwemmen.

Het privéterrein meet in totaal 10.000 vierkante meter, allemaal volledig privé en
omheind en bestaat uit de hoofdvilla met 3 verdiepingen en een bijgebouw voor
gasten.

Bij binnenkomst in het pand worden we verwelkomd door een weelderige groene
tuin gevuld met prachtige hoge eiken en dennenbomen, gevolgd door oude stenen
beelden, mooie planten, bloemen, terrassen en vlakke groene gebieden om van te
genieten met uw familie en gasten.

Bij het betreden van de villa ontdekken we een aangename ontvangstruimte die leidt
naar de open woon- en eetkamer en een leuke kleine lounge om te lezen of om
bordspellen te spelen. Hierachter vinden we een moderne keuken met apparatuur
van topkwaliteit om heerlijk te koken met familie en vrienden. Het hele gebied
profiteert van toegang tot de buitenporch die uitkijkt op de tuin.

Op de eerste verdieping vinden we het slaapgedeelte met 3 slaapkamers, met
ingebouwde kleerkast en eigen badkamers en de master ensuite slaapkamer en een
kleine studeerkamer, wederom profiteert deze ruimte van uitzicht op de tuin.

De begane grond biedt een bibliotheek kantoorruimte en badkamer. Dit gebied heeft
directe toegang tot de tuin, aangezien deze zich op hetzelfde niveau bevindt. Er is
voldoende buitenparkeerplaats en een garage voor drie auto's.

Een geweldig groot pand voor een gezin dat in de buurt van Santiago de Compostela
wil wonen en een perfect huis om sociale evenementen te houden, of gewoon om te
genieten en te ontspannen met het gezin.

lucasfox.co.nl/go/vig17904

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Monumentale details, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Speelplaats, Open haard,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Dienstingang,
Dichtbij openbaarvervoer, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, Balkon,
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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