REF. VIG24629

775 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 3 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien » Galicia » Pontevedra » 15154
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ÖVERBLICK

Fantastisk villa belägen mycket kort köravstånd till Cape
Finisterre, vackra oskulda stränder, fantastisk utsikt och
en aktiv hyraverksamhet.
Fastigheten ligger mycket nära Cap of Finisterre i området A Coruña i Galicien.
Denna villa i modern stil byggdes 2019 med material av hög kvalitet överallt, med en
fin tomtstorlek och mycket nära vackra fantastiska stränder, vilket gör det till en bra
investering som livsstil eller att hyra ut på kort sikt. De nuvarande ägarna byggde
hemmet för att få massor av naturligt ljus för att njuta av varje del av hemmet med
utsikt över bergen och jordbruksmarken.
Hemmet, som har en modern design och miljövänliga funktioner, drar nytta av en stor
öppen planlösning med matplats och vardagsrum med köket som centrum för
hemmet. Detta område har åtta meter högt i tak vilket gör det till ett verkligt
anmärkningsvärt utrymme, även med tillgång till utomhus med stora skjutdörrar som
leder till trädgården och poolområdet. På samma nivå hittar vi också två sovrum med
tillgång till uteserveringen, ett badrum och ett inbyggt garage för en bil.

lucasfox.se/go/vig24629
Utsikt över bergen, Terrass,
Garagem privada, Högt i tak, Naturligt ljus, ,
Parkering, Balkong, Chill out plats,
Dubbla fönster, Förråd, Grillplats, Larm,
Rullstolar, Uppvärmning, Utrustat kök,
Utsikt, Walk-in closet

På första våningen hittar vi en liten studie och den stora master ensuite med en stor
terrass med utsikt över poolen, trädgården och härlig utsikt över sluttningen.
Villan ligger nära turistattraktioner, stränder, berg för att göra utomhusaktiviteter och
mycket mer. Tjänster som restauranger och stormarknader ligger en kort bilresa bort.
Hemmet är lämpligt för en familj eller en investerare som vill ta sig an den här
aktuella verksamheten. Kontakta Lucas Fox för mer information.
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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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