
SÅLD

REF. VIG25307

390 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 5 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  15866

5
Sovrum  

4
Badrum  

420m²
Planlösning  

3.757m²
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

Rustikt hem med en stor privat tomt och ett renoverat
stenhus som är nästan 200 år gammalt och ligger en kort
bit från Santiago de Compostela, i Galicien.

Denna charmiga rustika egendom med anor från tidiga stenar till 1800-talet och
renoverades genom åren och erbjuder en idealisk privat tomt, bra orientering, vackra
detaljer och unika detaljer som behåller sin charm.

Trädgårdarna är överfyllda med blommor, fruktträd, prydnadsträd, härliga
utomhusterrasser och chill-out-områden alla stängda med en original stenmur
omkrets.

Utanför hittar du också vinkällaren för sitt vin, en fantastisk öppen spis som också
fungerar som en grill, en stor terrass för sommarmatsal och en
fleranvändningspaviljong på 60 m2 som för närvarande används som arbetsstation.

En gång inuti välkomnas vi av entrén som delar in hemmet i två nivåer av utrymme. På
bottenvåningen har vi det huvudsakliga vardagsrummet där vi kan hitta den stora
matsalen och vardagsrummet med sin vedeldade spis, köksavsnittet med sin
ursprungliga vedeldade stenugn, en lounge och ett gästbadrum. Detta område har
tillgång till utomhus till en spektakulär veranda med utsikt över trädgården.

På första våningen hittar vi sovrummet med tre sovrum, ett badrum och master
badrum. Det finns ett annat rum som för närvarande används som hemmakontor och
studie. Denna nivå av hemmet erbjuder stora fönster, båda sidor med utsikt över
trädgårdarna som ger rikligt solljus.

Fastigheten ligger i en lantlig miljö och några minuter från huvudstaden i Galicien -
Santiago de Compostela.

På grund av den stora tomten finns det potential att dela upp och bygga mer
konstruktion, perfekt för en fastighetsutvecklare eller en stor familj som vill bo nära
en stor stad.

Perfekt för alla som vill förvandla fastigheten till en liten bed and breakfast-reträtt på
grund av dess närhet till portugisiska Camino.

lucasfox.se/go/vig25307

Trädgård, Tidstypisk karaktär, Parkett,
Naturligt ljus, , Parkering, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Rullstolar, Öppen spis,
Nära transportmedel, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Exteriör, Dubbla fönster,
Chill out plats, Bibliotek
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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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