
REF. VIG24629

775.000 € Huis / Villa - Te koop
Excellent 3 Slaapkamer huis / villa te koop in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  15154

3
Slaapkamers  

2
Badkamers  

260m²
Plattegrond  

2.600m²
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

Fantastische villa gelegen op zeer korte rijafstand van
Cape Finisterre, prachtige ongerepte stranden, een
prachtig uitzicht en een actief verhuurbedrijf.

De woning is zeer dicht bij de Cap de Finisterre gelegen in de buurt van A Coruña in
Galicië.

Deze villa in eigentijdse stijl is gebouwd in 2019 met hoogwaardige materialen, een
mooie perceelgrootte en zeer dicht bij prachtige prachtige stranden, waardoor het
een goede investering is als levensstijl of om op korte termijn te verhuren. De
huidige eigenaren hebben het huis gebouwd om veel natuurlijk licht te krijgen om te
genieten van elk deel van het huis met uitzicht op de bergen en het boerenland.

Het huis, dat een modern design en milieuvriendelijke kenmerken heeft, profiteert
van een grote open eet- en woonkamer met de keuken als middelpunt van het huis.
Dit gebied heeft plafonds van 8 meter hoog, waardoor het een werkelijk opmerkelijke
ruimte is, ook met toegang naar buiten via grote schuifdeuren die naar de tuin en het
zwembad leiden. Op hetzelfde niveau vinden we ook twee slaapkamers met toegang
tot het buitenterras, een badkamer en een ingebouwde garage voor één auto.

Op de eerste verdieping vinden we een kleine studeerkamer en de grote master
ensuite met een groot terras met uitzicht op het zwembad, de tuin en een prachtig
uitzicht op de heuvels.

De villa is gelegen nabij toeristische attracties, stranden, bergen om
buitenactiviteiten te doen en nog veel meer. Diensten zoals restaurants en
supermarkten liggen op een klein eindje rijden.

De woning is geschikt voor een gezin of een investeerder die deze lopende zaak wil
overnemen. Neem contact op met Lucas Fox voor meer details.

lucasfox.co.nl/go/vig24629

Uitzicht op de bergen, Terras, Prive garage,
Natuurlijke lichtinval, Hoge plafonds,
Vloerverwarming, Parkeerplaats,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Rolstoeltoegankelijk, Inloopkast,
Dubbel glas, Chill out area, 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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