
VERKOCHT

REF. VIG29887

494.000 € Huis / Villa - Verkocht
4 Slaapkamer huis / villa te koop in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  36192

4
Slaapkamers  

3
Badkamers  

371m²
Plattegrond  

3.822m²
Perceeloppervlakte
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OMSCHRIJVING

Geheel stenen Galicische villa met prachtig uitzicht, een
groot perceel en gelegen op korte afstand van een mooie
golfbaan, stranden en wandelpaden.

Een indrukwekkende, volledig stenen villa in rustieke stijl met originele stenen die
dateren uit het midden van de 19e eeuw, gerenoveerd met geweldige details en
afwerkingen in het midden van de jaren 2000. De villa ligt op een perceel van
ongeveer 4.000 m² en is gelegen op een lichte heuvelhelling met uitzicht op de
oceaan, de valleien, wijngaarden en bergen.

Het pand heeft een zonnig aspect en een overvloed aan zonlicht gedurende de hele
dag, met spectaculaire zonsondergangen.

Bij het betreden van het pand wordt u verwelkomd door een binnenplaats die is
afgewerkt met grote stenen details, een fontein en een grote historische Galicische
steen "Cruciero". In dit gebied hebben we toegang tot de hoofdingang en vinden we
nog een trap die naar de eerste verdieping leidt. De woning heeft een L-vormige
indeling.
Op de begane grond hebben we het slaapgedeelte met een slaapkamer met eigen
badkamer en een grote studeerkamer die is omgebouwd tot nog een slaapkamer,
badkamer en nog een slaapkamer.

De eerste verdieping biedt een open keuken en eetkamer met de originele Galicische
stenen keuken en oven " Larerira". Deze ruimte is afgewerkt met hoge gewelfde
plafonds afgewerkt met eikenhout in goede staat. Op hetzelfde niveau hebben we de
ruime woonkamer met een open haard met een groot raam met prachtig uitzicht en
nog een slaapkamer ensuite.

Buiten heeft het pand een grote tuin met mooie terrassen en paden om van te
genieten met familie en vrienden. Het buitenterras profiteert van een prachtige
buitenomgeving om te dineren, waar we een buitenkeuken vinden die is gebouwd
met een groot stenen barbecuegedeelte. Er is een bijgebouw dat wordt gebruikt voor
tuinmaterialen, machines en opslag. Dit gebied kan worden aangepast voor een meer
leefbare ruimte of een gastenverblijf.

lucasfox.co.nl/go/vig29887

Uitzicht op de bergen, Tuin, Terras,
Natuurlijke lichtinval, Monumentale details,
Klassieke bouwstijl, Houten vloeren,
Waterput, Volledig uitgeruste keuken,
Verwarming, Uitzicht, Open haard,
Inbouwkasten, Gerenoveerd, Dubbel glas,
Dienstingang, Dichtbij openbaarvervoer,
Chill out area, Bijkeuken, Berging, Barbecue
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In het buitengedeelte vinden we ook unieke historische stenen stukken, bijvoorbeeld
een 17e-eeuwse graanschuur "Horreo", metselwerk dat werd verzameld uit Galicische
paleizen en naar dit pand werd gebracht en in de tuin werd geplaatst. Een volgroeide
tuin met grote kastanjebomen die veel tuinen bedekken om van de zomers te
genieten. Een wijngaardpatio, naast de keuken en nog veel meer.

Een uniek huis in het hart van de Rías Baixas, met een onovertroffen locatie die de
rust en vrede van het leven in een natuurlijke omgeving afwisselt. De nabijheid van
de beste stedelijke, vrijetijds- en toeristische centra van de Rías Baixas.

Het pand is geschikt voor een gezin of stelletjes die willen verhuizen naar een
natuurlijke omgeving en met snelle verbindingen naar de belangrijkste steden Vigo en
Pontevedra.
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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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	Geheel stenen Galicische villa met prachtig uitzicht, een groot perceel en gelegen op korte afstand van een mooie golfbaan, stranden en wandelpaden.

