
VERHUURD

REF. VIGR15772

1.575 € Per maand  Huis / Villa - Verhuurd
5 Slaapkamer Huis / Villa te huur in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  36307

5
Slaapkamers  

4
Badkamers  

300m²
Woonoppervlakte  

1,050m²
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

Stenen villa met 5 slaapkamers en een eigen tuin te huur
in Baiona, Pontevedra, op korte rijafstand van de
jachthaven en 30 minuten van het centrum van Vigo.

Gebouwd in 2001, is deze villa in zeer goede staat gepresenteerd en is nu te huur. De
woning geniet van een overvloed aan natuurlijk licht, een aangenaam uitzicht op zee
en de bergen en ligt op slechts een korte afstand van de jachthaven Baiona met al
zijn voorzieningen.

Bij het betreden van het pand verdeelt een gang het huis in 2 delen. Het gedeelte
rechts van de hal is voorzien van een woonkeuken en een toilet. De grote woon-
eetkamer met een klein terras met uitzicht op de zee en de bergen is aan de
linkerkant van de gang.

Het lagere niveau beschikt over een fantastische familiekamer met een lounge en
een eethoek en een open haard, een kantoorruimte en twee slaapkamers die een
badkamer delen. De eerste verdieping biedt 3 ruime slaapkamers met ingebouwde
kasten en een gedeelde badkamer. Dit gedeelte van het huis heeft aantrekkelijke
gewelfde plafonds.

De accommodatie heeft een eigen tuin, een garage voor 1 auto met een badkamer en
een bijkeuken. Flexibele meubelopties zijn beschikbaar.

Dit huis is beschikbaar voor verhuur en verkoop. De mogelijkheid om te huren met
een optie om te kopen is ook beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer
informatie.

lucasfox.co.nl/go/vigr15772

Uitzicht op de bergen, Zeezicht, Terras,
Tuin, Zwembad, Prive garage,
Parkeerplaats, , Alarm, Balkon, Barbecue,
Berging, Beveiliging, Bijkeuken,
Dichtbij openbaarvervoer, Dienstingang,
Dubbel glas, Exterior, Inbouwkasten,
Inloopkast, Open haard, Uitzicht,
Verwarming, Waterput

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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