
REF. VIG30502

1.580.000 € Perceel - Te koop
1 Slaapkamer perceel te koop in Pontevedra, Galicia
Spanje »  Galicia »  Pontevedra »  36637

1
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1
Badkamers  

1.506m²
Plattegrond  

25.548m²
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

Fantastisch pand met een groot bouwperceel van in
totaal 25.000 m², een kleine wijngaard met Albariño-druif
en bijgebouwen en huizen, in de omgeving van Meis,
Pontevedra.

Woning gelegen in de omgeving van Meis biedt de mogelijkheid om meerdere
woningen of grote eigendommen te bouwen met zijn wijngaard.

De wijngaard biedt witte albariño-druivenwijn en heeft een oppervlakte van ongeveer
2.000 m² wijnstokken. Het onroerend goed is geclassificeerd als stedelijk onroerend
goed. Er is een klein huis, schuren, opslagruimten en kleine bijgebouwen die worden
gebruikt om landbouwproducten op te slaan. Het hoofdgebouw en de buitenruimtes
hebben volledige updates of upgrades nodig.

Het is een uitstekende gelegenheid voor iedereen die een groot landgoed wil bouwen
in de buurt van de kustlijn van Sanxenxo en Rias Baixas en in het gebied van Meis, dat
bekend staat als de beste wijnmakerij van Spanje vanwege zijn Albariño-druif.

Ideaal voor een projectontwikkelaar of iedereen die een mooie villa aan de kust wil
bouwen. De stedenbouwkundige vergunning en het ontwerp moeten ter definitieve
goedkeuring worden voorgelegd aan het gemeentehuis.

Lucas Fox werkt samen met bekende architecten in de omgeving die kunnen
assisteren bij het project en ontwerp.

lucasfox.co.nl/go/vig30502

Uitzicht op de bergen, Wijngaarden,
Waterput, Uitzicht, Renovatie object,
Dichtbij openbaarvervoer, Bijkeuken,
Berging
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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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