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REF. VIG27460

575 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 5 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36637

5
Sovrum  

3
Badrum  

348m²
Planlösning  

2.835m²
Totalyta

+34 886 908 295 rafael.rosendo@lucasfox.es lucasfox.se Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten
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https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En kvalitetsbyggd villa med en solig aspekt, fantastisk
semesteruthyrningsverksamhet, privat trädgård och
ligger på en liten kulle med härlig skogsutsikt.

I området Meis, som ligger mellan staden Pontevedra och den berömda
sommarstaden Sanxenxo, hittar vi denna extraordinära villa. Det är ett område som
är känt för vitt vin Albariño och fantastiskt väder året runt, en av Rias Baixas bäst
bevarade hemligheter.

Fastigheten, belägen på en liten kulle på en hörn tomt med en fantastisk position,
drar nytta av solljus under en hel dag. Den spektakulära trädgården är mycket
välskött, med sin blomsterträdgård, poolområdet, härliga yttre uteplatser och
skuggade områden med apelsin- och citronträd, vilket ger den här fastigheten en
fantastisk möjlighet för avkopplingslugn. Det ligger inom gångavstånd till floder,
vattendrag, jordbruksmark och en kort körsträcka till den nya vattenparken som
planeras sommaren 2021.

Väl inne i fastigheten välkomnas du av trappor som leder till den yttre uteplatsen och
trädgården som länkar till vardagsrummet och matsalen och entrédörren. Villan har
en L-formad layout. När vi väl kommer in i hemmet välkomnas vi av receptionen, som
fördelar villan i vardagsrummet och sovrummet. Vi har det stora vardagsrummet och
matsalen med högt i tak, synligt träarbete, en stor öppen spis och stora skjutdörrar
som ansluter till trädgården.

Mot höger har vi köksutrymmet med en bakdörr som ansluter till den bakre
trädgården och ett badrum. Om vi fortsätter på den här nivån hittar vi två dubbelrum
med inbyggda garderober.

Fortsätter på samma nivå och några trappor under, hittar vi två stora dubbelrum, ett
delat badrum och en dörr som leder till den yttre uteplatsen. Ett av sovrummen har
ett galleriutrymme med utsikt över uteplatsen.

Under denna nivå har vi ett eget sovrum. Detta område har sin egen ingång, perfekt
för ett gästområde.

lucasfox.se/go/vig27460

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Tidstypisk karaktär,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Solpaneler, Öppen spis, Luftkonditionering,
Larm, Inbyggda garderober, Grillplats,
Förråd, Dubbla fönster, Chill out plats,
Brunn
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Fastighetens läge är perfekt för alla som letar efter integritet och lugn. Ligger en kort
bit till Meis golfbana, vandringsleder och Sanxenxo stränder. Fastigheten inkluderar
möbler och ett aktivt uthyrningsföretag. Det kan vara lämpligt för alla som vill
fortsätta verksamheten eller en stor familj som vill flytta till ett lugnt och lantligt
område.

Internetanslutningen fungerar mycket bra och fastigheten har en vattenkälla.
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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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