
REF. VIG16576

760 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36945

4
Sovrum  

4
Badrum  

587m²
Planlösning  

2.316m²
Totalyta

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.se Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

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


ÖVERBLICK

Utmärkt 4-rums hus med trädgård och pool till salu i
Aldan, gångavstånd till vackra stränder.

Detta underbara familjehem ligger på en fantastisk tomt på 2.300 m² på en liten kulle
med utsikt över Aldanbukten och gångavstånd till de charmiga stränderna och den
lokala marinaen. Sydväst mot den dra nytta av rikligt solljus hela dagen.

Huset har rullstolsåtgång och är organiserad över 3 nivåer, men har huvudrummen
på första våningen. Vid ankomsten hittar vi en öppen veranda följt av ett
mottagningsområde som delar dag och natt områden av fastigheten.

Mot vänster har vi köket med god kvalitet och vitvaror och till höger går vi vidare till
nattdelen. Det finns 2 dubbelrum med inbyggda garderober, gästtoalett och ett
vackert badrum. Nere i salen får vi tillgång till ett annat dubbelrum med direkt
tillgång till trädgården. Befälhavaren sviten ligger i samma avsnitt med inbyggda
garderober, eget badrum och direkt tillgång till trädgården.

Ned i hallen från receptionen har vi matsal och vardagsrum med inbyggd öppen spis.
Det här området ger också direkt tillgång till trädgården där vi hittar en fantastisk
veranda som är färdig med sten och snickeri av god kvalitet, en pool med en härlig
däck, ett litet närliggande sommarhus med ett stort matsal, välbyggt kök och
grillplats.

Husets övre nivå är ett öppet utrymme som kan anpassas för användning som en
lekplats eller omvandlas till en gästlägenhet, som önskat. Ett 4-5 bil garage ligger i
källaren, tillsammans med ett badrum, vinkällare, tvättstuga och maskinrum.

Huset har byggts och färdigställts med kvalitetsmaterial i hela och fördelar från
solpaneler som värmer ekgolv och poolen.

Kontakta oss för mer information eller för att ordna ett besök.

lucasfox.se/go/vig16576

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Parkering, , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Turistlicens, Solpaneler,
Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel, Luftkonditionering,
Lekrum, Larm, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats,
Centraldammsugare
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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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