
SÅLD

REF. VIG27675

295 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 2 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36739

2
Sovrum  

2
Badrum  

147m²
Planlösning  

3.203m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

Charmig stuga att renovera i Tomiño, Pontevedra med
härlig utsikt över bergen, möjlighet att bygga mer m² på
denna stora privata tomt.

Detta fantastiska tillfälle att förvärva ett charmigt litet hus beläget i Tomiño,
Pontevedra, nära alla tjänster och goda förbindelser med omgivningen. Fastigheten
ligger på en hörn tomt, med vacker utsikt över kullar och jordbruksmark.

Dess position ger solljus hela dagen. Den stora tomten har potential att dela upp och
bygga fler bostäder.

Med sin nuvarande layout och byggda storlek ger rådhuset möjlighet att göra en ny
nivå och lägga till mer m² om det behövs. En arkitektonisk plan och ett projekt skulle
krävas för att presentera för stadshuset för att utfärda licenser.

När vi går in i fastigheten välkomnas vi av dess vackra, välskötta, frodiga gröna
trädgård fylld med fruktträd, vackra blommor och växter och fantastiska yttre
utrymmen för att njuta av möten med familjer och vänner. Ett litet yttre byggt område
där verktygen är och utrymme omvandlas till ett pensionat eller en arbetsstation.

Väl inne i hemmet går vi in på bottenvåningen, ett rymligt och ljust vardagsrum med
matsal med härlig utsikt över trädgården. Det finns 2 sovrum, och denna våning har
ett fullt utrustat kök och 2 badrum.

Huset skulle behöva uppdateras eller renoveras och utvidgas till en större fastighet.
Det är ett idealiskt hem för alla som vill flytta till en andra eller primär bostad nära
landsbygden, letar efter lugn och avkoppling med alla tjänster inom räckhåll.

lucasfox.se/go/vig27675

Utsikt över bergen, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Parkering,
Brunn, Chill out plats, Dubbla fönster,
Förråd, I behov av renovering ,
Inbyggda garderober, Nära transportmedel,
Öppen spis, Tvättstuga, Utrustat kök, Utsikt
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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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