
REF. VIG24781

715 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36389

3
Sovrum  

2
Badrum  

515m²
Planlösning  

9.588m²
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

Charmig renoverad stenvilla med anor från 1783,
presenterad i god kvalitet med nästan en hektar mark, en
liten vingård och en mycket lugn miljö omgiven av skog,
en kort bilväg till stränder och torget.

Ett traditionellt galiciskt stenhus beläget i en mycket fridfull miljö omgiven av natur,
gångavstånd till en liten flodbäck och i en lugn miljö.

Fastigheten har nästan en hektar mark som är helt inhägnad med en härlig trädgård,
yttre belysning, en vacker gräsmatta, en grönsaksträdgård och en liten vingård.

Husets första stenar placerades 1783 och fastigheten har renoverats under åren,
vilket resulterat i det underbara hem som erbjuds idag. Den har en välskött trädgård
fylld med vackra fruktträd, en liten privat vingård och välskötta chill-out-zoner. Allt
detta gör fastigheten till ett bekvämt utrymme att vila och koppla av i.

När vi går in i fastigheten välkomnas vi av en kullerstensstig som leder till bostaden,
parkeringsområdet och trädgårdssektionerna, fyllda med höga träd som ger
områdena skugga under sommarmånaderna och magnifika stigar att njuta av under
hela året.

Bostaden är på två nivåer av utrymme, mäter totalt 327 m² (ungefär).

På bottenvåningen finns en vardagsrumsdel med en vedeldad spis. Samma nivå ger
en liten korridor till sovrummet, där du hittar tre sovrum och ett delat badrum. Denna
nivå erbjuder välvt, exponerat tak i amerikansk ek och spotlights.

På bottenvåningen har vi det gemensamma området med ett stort matkök som leder
till den yttre verandan och trädgården. Vidare har vi en stor matsal och vinkällaren
som har tillgång till en uteplats där vi hittar grillplatsen. Denna vackra miljö med en
vinranka skapar det perfekta utrymmet för familjesammankomster och
underhållning, ett fantastiskt område att njuta av med familj och vänner.

Fastighetsägarna har nyligen uppgraderat bostaden med bättre underhåll av
trädgården och nytt tak.

Generellt sett ett fantastiskt hem som skulle passa för en familj eller ett par som
letar efter en fastighet i en avslappnad miljö med avskildhet och lugn.

lucasfox.se/go/vig24781

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada,
Vingårdar, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Chill out plats, Brunn
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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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