
VENDIDO

REF. VIG15165

495.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / Vila Quartos à venda em Pontevedra, Galicia
Spain »  Galicia »  Pontevedra »  36163

6
Quartos  

4
wc  

421m²
Plano  

535m²
area do terreno

+34 886 908 295 rafael.rosendo@lucasfox.es lucasfox.pt Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spain
Contacte-nos sobre esta propriedade

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


DESCRIÇÃO

Fantástica oportunidade para adquirir uma charmosa
casa de pedra na exclusiva cidade de La Caeira em
Pontevedra, perto do centro da cidade.

Linda casa de pedra construída em 2003 com materiais de alta qualidade e vistas
deslumbrantes sobre a cidade de Pontevedra, que fica a curta distância. Também
está perto da Escola Internacional Sek e do Centro de Convenções Gran Liceo, na
exclusiva cidade de La Caeira. Além disso, a apenas 15 minutos da casa, encontramos
as praias mais espetaculares e marinas das Rias Baixas de Galicia.

A casa, com vistas de paisagens galegas, oferece espaços confortáveis e confortáveis.
É distribuído em 3 alturas e tem 6 quartos com muito espaço de armazenamento, e
uma grande sala com grandes janelas que permitem a entrada de luz natural
abundante.

Graças à orientação sudeste, a casa desfruta de muita luz natural durante todo o dia
e impressionantes vistas da cidade de Pontevedra. Além disso, consiste em
estacionamento na garagem e excelentes exteriores que incluem muitos terraços e
varandas, um jardim bem cuidado com muitas plantas exóticas, árvores frutíferas e
um pequeno lago com peixes.

Contacte-nos para marcar uma visita a esta excelente casa em Pontevedra.

lucasfox.pt/go/vig15165

Vistas à montanha, Terraço, Jardim, Jacuzzi,
Private garage, Parquet, Luz natural,
Estacionamento, Vistas, Varanda,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público ,
Permitido animais, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Entrada de serviço,
Despensa, Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , Ar condicionado,
Aquecimento, Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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