
VERKOCHT

REF. VIG28972

280.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  36770

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

663m²
Plattegrond  

2.358m²
Perceeloppervlakte

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

https://www.lucasfox.com
mailto:rafael.rosendo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Mooie rustieke woning met prachtig uitzicht op de
Portugese bergen, een apart gastenverblijf en twee grote
stenen huizen om te renoveren in O Rosal-Pontevedra.

De woning gelegen in een klein dorpje genaamd Pancenteo, gelegen in de regio
Pontevedra, tussen de kustplaats A Guardia en O Rosal, biedt een fantastisch zonnig
aspect en uitzicht op de bergen van Portugal.

Het pand ligt op een verhoogde locatie en wordt omgeven door een prachtig terrein,
met goed gevulde tuinen vol kleurrijke, exotische planten, fruitbomen en veel
volwassen bomen, waaronder een oude kastanjeboom, die allemaal profiteren van
een microklimaat in de Baixo Miño.

Eenmaal binnen in het pand leidt een pad naar de buitentuinen, terrassen, chill-out
ruimtes, het pension, de moestuin en de andere stenen huizen. In het hoofdgebouw
hebben we een lounge, de keuken in landelijke stijl, twee slaapkamers, een
badkamer en een extra slaapkamer met een eigen badkamer. Sommige kamers
hebben hoge plafonds, zichtbaar houtwerk en een uniek design.

Er zijn een paar gebouwde gebieden om met vrienden en familie in het buitengebied
te genieten.

Twee stenen huizen hebben een volledige renovatie nodig. Goed potentieel om
gasten te ontvangen of om dagelijks te verhuren.

Er is ook een klein zwembad, een ontspanningsruimte, een werkplaats, een
zomerkeuken, een onbeperkte toevoer van water uit een grote bron en aangesloten
op alle benodigde voorzieningen.

Het pand is privé gelegen maar dichtbij het aantrekkelijke wijnbouwgebied van O
Rosal. Alle voorzieningen die nodig zijn voor een gezin of voor diegenen die
geïnteresseerd zijn in het bezitten van een prachtig uniek huis. Ook het potentieel
voor de ontwikkeling van de stenen herenhuizen om door te verkopen of om te zetten
in een vakantieverhuurbedrijf wordt erg populair in dit afgelegen deel van Noord-
Spanje.

lucasfox.co.nl/go/vig28972

Uitzicht op de bergen, Zwembad, Tuin,
Terras, Natuurlijke lichtinval,
Hoge plafonds, Parkeerplaats, Waterput,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Uitzicht, Renovatie object, Open haard,
Inbouwkasten, Dienstingang, Chill out area,
Bijkeuken, Berging, Barbecue, 
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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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