
REF. VIG20272

795 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36003

4
Sovrum  

5
Badrum  

359m²
Planlösning  

1.683m²
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

All stenvilla till salu i ett trevligt bostadsområde i staden
Pontevedra. Välbyggd med kvalitetsfinisher i hela korta
avstånd till centrum med bil.

Fantastisk all sten, rymlig villa belägen i ett bostadsområde i staden Pontevedra.

Villa byggdes 2005 av de nuvarande ägarna, med en total byggd storlek på 359 m² och
en privat trädgård på 1 683 m². När du kommer in i fastigheten finns en helt privat
trädgård med ett avkopplingsområde och en öppen carportavdelning.

När du kommer in i huset hittar du en trevlig mottagningshall som leder till det
gemensamma området i hemmet. På denna nivå har vi vardagsrummet och matsalen,
med högt i tak och tillgång till en utomhusterrass med utsikt över trädgården. Du
hittar också ett stort utrustat kök med apparater av god kvalitet och ett litet sovrum,
som för närvarande används som en lounge, och en toalett.

På den första nivån finns det en sovplats med 3 sovrum med badrum och master
badrum. Alla sovrum är vända mot utsidan med mycket naturligt ljus.

I källaren hittar du ett annat fullt utrustat kök och matplats med öppen spis,
tvättstuga, garage, badrum och serviceområdet.

Hemmet är färdigt med snickeri av god kvalitet i hela och travertinpolerat
marmorgolv, all sten i galicisk ytterfasad.

Det perfekta hemmet för alla som vill köpa en fastighet nära Pontevedra centrum
med fin kvalitet, nära vackra stränder och Sek International School.

lucasfox.se/go/vig20272

Trädgård, Terrass, Jacuzzi, Garagem privada,
Parkett, Naturligt ljus, Parkering,
Walk-in closet , Utrustat kök, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Lekplats, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Bibliotek, Balkong

REF. VIG20272

795 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36003

4
Sovrum  

5
Badrum  

359m²
Planlösning  

1.683m²
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.se/go/vig20272
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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