
REF. VIG20748

370 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 5 Sovrum med 50m² terrass till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36002

5
Sovrum  

2
Badrum  

310m²
Planlösning  

532m²
Totalyta  

50m²
Terrass

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

Hörnfastighet som mäter totalt 310m² till salu i
Pontevedra historiska centrum. Bra potential att
konvertera till 2 fastigheter eller en stor loftstillägenhet.

Historisk byggnad från slutet av 1800-talet som ligger i gamla stan i centrum av
Pontevedra. Fastigheten har stor potential och har högt i tak och ursprungliga
funktioner.

Beläget i huvudgatan i stadens centrum hörnsektion, har det gott naturligt ljus tack
vare dess inriktning. Beläget några steg från Plaza España, designerbutiker och de
viktigaste attraktionerna, skulle den här egenskapen vara ett bra tillfälle för bostäder
eller kommersiellt bruk. Tidigare användes fastigheten som en skola för småbarn.

Den kunde omvandlas till en stor lägenhet som mäter totalt 310m², lägenheten skulle
vara loftstil på grund av dess 3,5 meter höga tak. Alternativt kan lägenheten delas
upp i 2 lägenheter.

När vi går in i fastigheten välkomnas vi av en charmig innergård med unika
funktioner. Enheten ligger på första våningen och har utsikt över huvudgatan. Vid
inlopp leder en hall till alla rum. Nere i korridoren finns det ursprungliga köket och
Larreira (galiciska spis) som har många originella funktioner.

Den här egenskapen är lämplig för alla som vill bo i centrum i en stor lägenhet, en
utvecklare med rätt team för att omvandla den till en magnifik lägenhet eller fler
enheter, eller en entreprenör som försöker föra sin verksamhet till centrum av
Pontevedra bor också i samma utrymme.

Pontevedra-staden har i många internationella tidningar utsetts som staden utan
biltrafik och vänlig att gå.

lucasfox.se/go/vig20748

Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Högt i tak, , Uppvärmning, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor,
I behov av renovering , Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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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.

REF. VIG20748

370 000 € Lägenhet - Till salu
Lägenhet med 5 Sovrum med 50m² terrass till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36002

5
Sovrum  

2
Badrum  

310m²
Planlösning  

532m²
Totalyta  

50m²
Terrass

+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

	Hörnfastighet som mäter totalt 310m² till salu i Pontevedra historiska centrum. Bra potential att konvertera till 2 fastigheter eller en stor loftstillägenhet.

