REF. VIG17202

325 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/Villa med 5 Sovrum med 49m² terrass till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien » Galicia » Pontevedra » 36611

5

3

365m²

296m²

49m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 886 908 295

info@lucasfox.com

lucasfox.se

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien

REF. VIG17202

325 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/Villa med 5 Sovrum med 49m² terrass till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien » Galicia » Pontevedra » 36611

5

3

365m²

296m²

49m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Terrass

ÖVERBLICK

En enastående parhus till salu i fiskarens stad Vilaxoan i
Vilagarcia de Arousa, Pontevedra.
Detta fantastiska familjehus i fiskarens stad Vilaxoan, går tillbaka till den
modernistiska arkitektoniska perioden från början av 1900-talet. Villan renoverades
sedan i slutet av 2000-talet av nuvarande ägare som behöll många av de ursprungliga
funktionerna, till exempel golvet, de nästan 4 meter höga taken, snickeri och den
stora trätrappen. Fastigheten har underbar havsutsikt och gångavstånd till stadens
centrum och till vackra stränder.
Vi går in i huset via 2 imponerande modernistiska dörrar som ger tillgång till
bottenvåningen. Ingången leder till den stora matsalen, vilket i sin tur leder till
uteplatsen på cirka 50 m² och den vackra privata trädgården. Här hittar vi områden
att koppla av, läsa en bok eller äta utomhus. Trädgården, med veranda och höga träd,
är en av de viktigaste höjdpunkterna i detta hem och känns verkligen som en hemlig
oas av lugn och skönhet. På samma nivå är ett gästrum, vinkällaren, en liten studie
och ett badrum.

lucasfox.se/go/vig17202
Havsutsikt, Terrass, Trädgård, , Högt i tak,
Marmorgolv, Mosaikgolv, Naturligt ljus,
Parkett, Tidstypisk karaktär, Balkong,
Chill out plats, Dubbla fönster, Exteriör,
Förråd, Inbyggda garderober,
Nära transportmedel, Öppen spis,
Tjänsteentré, Tvättstuga, Uppvärmning,
Utsikt, Walk-in closet

På första våningen hittar vi sovrummet med en lounge och en klädkammare. På
denna nivå hittar vi också vardagsrummet med en frukostbar, ett badrum och köket.
Denna nivå har havsutsikt och gott om solljus.
På övervåningen finns 2 ytterligare sovrum och ett gemensamt badrum och ett litet
strykrum. Också njuter av havsutsikt och gott om solljus.
Hemmet har olika ingångar från framsidan, trädgården och ryggen. På baksidan av
fastigheten ligger stadsparken, med en liten kyrka, en trevlig restaurang och där
staden håller många evenemang och festivaler på sommaren.
Kontakta oss för att ordna en visning av denna unika period hemma på ett fantastiskt
läge.
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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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