
REF. VIG20272

795.000 € Huis / Villa - Te koop
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  36003

4
Slaapkamers  

5
Badkamers  

359m²
Plattegrond  

1.683m²
Perceeloppervlakte

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

Geheel stenen villa te koop in een mooie woonwijk in de
stad Pontevedra. Goed gebouwd met overal
hoogwaardige afwerkingen, op korte afstand van het
stadscentrum met de auto.

Fantastische geheel stenen, ruime villa gelegen in een woonwijk van de stad
Pontevedra.

Villa gebouwd in 2005 door de huidige eigenaren, met een totale bebouwde
oppervlakte van 359m² en een privétuin van 1.683m². Bij het betreden van het terrein
is er een volledig privétuin met een chill-outgedeelte en een open carportgedeelte.

Bij binnenkomst in de woning treft u een gezellige ontvangsthal, die leidt naar de
gemeenschappelijke ruimte van de woning. Op dit niveau hebben we het woon- en
eetkamergedeelte, met hoge plafonds en toegang tot een buitenterras met uitzicht
op de tuin. U vindt er ook een grote uitgeruste keuken met apparatuur van goede
kwaliteit en een kleine slaapkamer, momenteel gebruikt als loungeruimte, en een
toilet.

Op het eerste niveau is er een slaapgedeelte met 3 slaapkamers met en-suite
badkamers en de master en-suite. Alle slaapkamers zijn naar buiten gericht met veel
natuurlijk licht.

In de kelder vindt u nog een volledig uitgeruste keuken en eetkamer met open haard,
wasruimte, garage, badkamer en de serviceruimte.

Het huis is afgewerkt met goed timmerwerk van goede kwaliteit en met travertijn
gepolijste marmeren vloeren, alle stenen Galicische buitengevels.

Het perfecte huis voor iedereen die een woning in de buurt van het stadscentrum van
Pontevedra wil kopen met een afwerking van goede kwaliteit, dicht bij de prachtige
stranden en de Sek International School.

lucasfox.co.nl/go/vig20272

Tuin, Terras, Jacuzzi, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Houten vloeren,
Parkeerplaats, Volledig uitgeruste keuken,
Speelplaats, Open haard, Inloopkast,
Inbouwkasten, Dubbel glas, Diervriendelijk,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Dichtbij internationale scholen,
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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