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DESCRIÇÃO

Uma moradia de design único para venda a uma curta
distância do centro da cidade de Vigo. A propriedade no
topo de uma colina oferece quatro níveis de espaço e
vistas deslumbrantes com arquitetura e design
modernos.

A uma curta distância do centro da cidade de Vigo, encontramos esta moradia de
design único, com quatro níveis de espaço, um jardim maduro, vistas deslumbrantes
e aspecto soalheiro. A villa, construída em betão e grandes vidros sobre uma rocha
maciça, tem vista para toda a Ria de Vigo, a ponte Rande e a ilha de San Simon.
Situada numa zona sossegada e rodeada por terrenos florestais.

A moradia é composta por quatro níveis de espaço. O térreo, com quase 80 m²,
oferece garagem para um carro, despensa, lavabo, uma pequena oficina e hall de
entrada da propriedade. Há também um elevador panorâmico que atinge todos os
níveis.

No primeiro andar, encontramos o hall de recepção, onde encontramos a zona de
dormir. Esta zona dispõe de dois quartos e uma casa de banho comum, um jardim
interior, uma garrafeira, uma casa de máquinas e uma suite com closet. Esta área tem
acesso a um terraço de cascalho ao ar livre ao lado da seção de jardim.

No terceiro nível, temos a área de convivência, que mede 113 m² onde encontramos a
sala de estar e jantar, a copa, a recepção e o lavabo. Esta zona oferece uma entrada
traseira da moradia, onde encontramos uma zona de barbecue e uma zona de
refeições exterior. A parte frontal oferece uma varanda e terraço ao ar livre, levando
à piscina infinita e ao jardim da frente.

No piso superior, encontramos outro quarto ensuite que conduz a um terraço frontal
exterior cheio de cascalho.

O interior da villa é decorado com um estilo minimalista e acolhedor e oferece vista
para as áreas ao redor da propriedade. A ideia era construir uma moradia em que a
luz abundante entrasse no interior e simultaneamente visse locais como a ria, a
floresta e o belo jardim, sempre testemunhando o clima nos meses de verão e
inverno. A propriedade é finalizada com instalações de eficiência energética e
controle de temperatura com acabamento moderno.

lucasfox.pt/go/vig36630

Vistas ao mar , Vistas à montanha, Terraço,
Piscina, Jardim, Jacuzzi, Private garage,
Parquet, Luz natural,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Vestiário, Varanda,
Próximo de escolas internacionais,
Perto de transporte público , Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco,
Armários empotrados , Àrea chill out,
Ar condicionado, Aquecimento, Alarme
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O tamanho total da propriedade mede 3.000 m². No exterior encontra-se um jardim
maduro, com árvores ornamentais, arbustos, zona de pomar, árvores de fruto,
carvalhos e castanheiros que rodeiam a propriedade, dando-lhe uma sensação de
floresta e privacidade.

Esta seria uma propriedade ideal para um casal ou família que procura uma casa
moderna para viver e relaxar e receber famílias e amigos durante todo o dia e à noite,
além de estar situada a uma curta distância de carro do centro da cidade de Vigo, da
encantadora cidade de Redondela e a encantadora cidade de Pontevedra. A
propriedade fica em uma encosta no topo de uma colina.

Por favor, ligue-nos para mais informações.
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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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