
VENDIDO

REF. VIG25014

450.000 € Casa / Vila - Vendido
Casa / vila Quartos à venda em Pontevedra, Galicia
Spain »  Galicia »  Pontevedra »  36388

5
Quartos  

3
wc  

357m²
Plano  

6.800m²
area do terreno

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

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Casa de campo tradicional com um terreno de 6800 m2,
renovada em 1992 com toques clássicos, com boa
localização e perto da praça da cidade e belas praias.

A zona de Gondomar localiza-se no interior da costa de Vigo. É uma vila encantadora
com ligações fáceis ao centro da cidade de Vigo, Portugal e Baiona. Assim, aqui
encontramos esta bonita quinta tradicional com muito charme, um bom terreno,
óptima orientação e bonitas vistas.

A quinta tem acabamentos em pedra e está dividida em dois pisos bem construídos e
distribuídos. No piso principal, encontramos o alpendre aberto e acolhedor que
conduz à zona da cozinha decorada com elementos originais. Neste mesmo piso,
chegamos à sala de jantar principal equipada com lareira e alvenaria exposta, bem
como um quarto e uma casa de banho.
No primeiro andar, encontramos a zona de dormir com quatro quartos e uma casa de
banho com tectos altos abobadados e carpintaria.

Por seu lado, a cave configura-se como um espaço aberto e está equipada com uma
casa de banho que atualmente é utilizada como área de trabalho. No entanto, tem
uma boa altura e distribuição arejada, pelo que pode ser convertido num espaço
mais habitável.

No exterior da quinta encontramos um grande terraço junto à zona da cozinha com
vista para o jardim das traseiras. Aqui, vemos uma seção de churrasqueira de pedra
ideal para lazer. Por outro lado, encontramos o tradicional hórreo e uma grande fonte
de água. No mesmo terreno, existe uma construção contígua de uma moradia ainda
em andamento.

Atualmente, a propriedade tem uso agrícola orgânico, e existe a possibilidade de
adquirir terrenos adicionais de 19.000 m2.

Esta propriedade pode ser ideal para uma família ou casais que procuram uma casa
de campo numa das zonas mais procuradas das Rías Baixas, ou para empresários que
pretendam transformá-la num pequeno negócio dedicado ao alojamento.

lucasfox.pt/go/vig25014

Vistas à montanha, Jardim, Private garage,
Tectos altos, Luz natural, Edificio da época,
Características da época, Estacionamento,
Vistas, Próximo de escolas internacionais,
Poço, Lavandaria, Janelas de vidro duplo ,
Despensa, Cozinha equipada, Churrasco,
Chaminé, Armários empotrados ,
Àrea chill out, Aquecimento
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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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	Casa de campo tradicional com um terreno de 6800 m2, renovada em 1992 com toques clássicos, com boa localização e perto da praça da cidade e belas praias.

