
VERKOCHT

REF. VIG18260

330.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  36400

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

280m²
Plattegrond  

1.282m²
Perceeloppervlakte

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Geweldige gelegenheid om een charmant stenen huisje
met vier slaapkamers, een eigen tuin en een
verhuurbedrijf te verwerven.

De woning dateert uit het begin van de jaren dertig en u vindt er nog steeds unieke
kenmerken uit de oorspronkelijke staat. De woning is door de jaren heen aangepast
met renovaties en updates.

Het pand heeft een uitnodigende tuin die leidt naar het huisje met een prachtig
landschap met volwassen fruitbomen, waardoor het een privé en groen gebied voor
gasten heeft. Het pand biedt een grote afgesloten galerij die momenteel wordt
gebruikt als een grote eetkamer.

Als u het huis binnenkomt, komt u in de lounge die naar de woon- en eetkamer leidt.
Dit gebied heeft hoge plafonds en een houtgestookte open haard, plus veel originele
kenmerken. Het leidt naar een kleine keuken die is aangepast aan een moderne
levensstijl. Op dit niveau vind je ook een badkamer.

Op de eerste verdieping hebben we het slaapgedeelte met twee slaapkamers, een
inloopkast, een badkamer en veel bergruimte. Twee extra slaapkamers met een
badkamer completeren het derde niveau.

De woning is gelegen op een kleine heuveltop omgeven door weelderige gebieden,
zitplaatsen buiten om te ontspannen of een boek te lezen, mooie paden, fantastische
planten en bloemen voor het hele seizoen.

Deze woning is geschikt voor een klein gezin dat tijd in Galicië wil doorbrengen,
investeerders die willen kopen en huurinkomsten willen genereren uit hun bedrijf, of
iedereen die op zoek is naar een leuk charmant huisje in de buurt van de stad Vigo.

De woning wordt verkocht met meubels en apparaten.

lucasfox.co.nl/go/vig18260

Uitzicht op de bergen, Terras, Tuin,
Hoge plafonds, Klassieke bouwstijl,
Monumentale details, Natuurlijke lichtinval,
Parkeerplaats, Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Bijkeuken, Chill out area,
Dichtbij openbaarvervoer, Diervriendelijk,
Inbouwkasten, Inloopkast, Open haard,
Uitzicht, Verwarming,
Volledig uitgeruste keuken, Waterput
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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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