REF. VIG16399

695 000 € Hus/Villa - Såld

Excellent Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien » Galicia » Pontevedra » 15287
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ÖVERBLICK

Enastående restaurerat historiskt hus till salu 30 minuter
från Santiago de Compostela och 3 km från vackra
stränder.
Beläget i Rias Altas-området i Galicien, i byn Roo de Abaixo och bara 30 minuter från
Santiago de Compostela, hittar vi detta exceptionella, totalrenoverade Classic Galicia
Style Stone hus till salu. Fastigheten ligger nära en stor naturskog där du kan hitta
vackra bäckar och vandringsleder. Platsen är idyllisk; nedsänkt på landsbygden och
njuter av fantastisk vidsträckt utsikt, men ändå bara 5 minuter med bil från lokala
bekvämligheter och 3 km från underbara stränder, Ría de Muros & Noia, som har över
60 vita sandstränder längs vägen.
Hemmet ligger på en förhöjd sydostlig tomt med en underbar 1 700 m² stor trädgård
med en pool, en utomhusmat och ett underhållande område, en parkeringsplats och
många charmiga platser att njuta av tid med familj och vänner.

lucasfox.se/go/vig16399
Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak, , Parkering, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Turistlicens, Öppen spis,
Lekrum, Larm, Grillplats, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Balkong

Huset går tillbaka till början av 1900-talet och renoverades och designades med
omsorgsfull uppmärksamhet på detaljer av den nuvarande ägaren 2007; som
uppfyller alla nuvarande krav och med miljövänliga funktioner.
När vi kommer in i hemmet hittar vi receptionen och spelrummet. Mot vänster har vi
den storslagna vardagsrummet och matsalen med tak som är nästan 5 meter höga,
utsatta stenväggar och vackra avancerade ytor. Ett fullt utrustat kök med frukostbar
kompletterar området. Två dubbelrum och ett stort badrum finns längs hallen och ett
tvättstuga och gästtoalett finns också på bottenvåningen.
På första våningen hittar vi en fantastisk promenad genom mezzaninområdet som
har utsikt över bottenvåningen och leder till ett annat sovrum. Här hittar vi 2
dubbelrum och ett elegant badrum.
Med en vedeldad spis, golvvärme i hela huset och dubbla fönster och dörrar av god
kvalitet har fastigheten uppnått ett C-betyg för energieffektivitet.
Den här egenskapen skulle göra ett utmärkt fritidshus eller en sund investering
eftersom den har en hyrelicens för turister och semesterfirare som ger en bra
hyresavkastning, som är en etablerad verksamhet i hyresmarknadens högsta ände.
Dessutom är somrarna vanligtvis fullbokade och det överträffar konkurrensen år
efter år.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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