REF. VIG28972

280 000 € Hus/Villa - Såld

Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien » Galicia » Pontevedra » 36770

4

3

663m²

2.358m²

Sovrum

Badrum

Planlösning

Totalyta

SÅLD

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 886 908 295

rafael.rosendo@lucasfox.es

lucasfox.se

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien
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ÖVERBLICK

Härlig rustik fastighet med vacker utsikt över de
portugisiska bergen, ett separat pensionat och två stora
stenhus att renovera i O Rosal-Pontevedra.
Fastigheten ligger i en liten by som heter Pancenteo, belägen i regionen Pontevedra,
mellan kuststaden A Guardia och O Rosal, och erbjuder en fantastisk solig aspekt och
bergsutsikt över Portugal.
På ett förhöjt läge är fastigheten omgiven av härliga grunder, med välsorterade
trädgårdar fulla av färgglada, exotiska växter, fruktträd och många mogna träd,
inklusive ett gammalt kastanjeträd, som alla drar nytta av ett mikroklimat i Baixo
Miño.
Väl inne i fastigheten leder en stig till de yttre trädgårdarna, terrasserna, chill-outområdena, pensionatet, grönsaksträdgården och de andra stenhusen. Inne i
huvudhuset har vi en vardagsrumsdel, ett lantligt kök, två sovrum, ett badrum och ett
extra sovrum med eget badrum. Vissa rum har högt i tak, exponerat träverk och unik
design.

lucasfox.se/go/vig28972
Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Tjänsteentré,
Öppen spis, Lekrum, Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Chill out plats, Brunn

Det finns några byggda områden att njuta av med vänner och familj i området
utanför.
Två stenhus behöver totalrenovering. Bra potential att ta emot gäster eller att hyra ut
dagligen.
Det finns också en liten pool, chill-out område, verkstad, sommarkök, obegränsad
tillgång till vatten från en stor brunn och ansluten till alla nödvändiga verktyg.
Fastigheten ligger privat men nära det attraktiva vinodlingsområdet O Rosal. Alla
bekvämligheter som krävs av en familj eller de som är intresserade av att äga ett
härligt unikt hem.Potentialen för utvecklingen av stadshusen för återförsäljning eller
omvandling till semesteruthyrningsverksamhet blir mycket populär i denna avlägsna
del av norra Spanien.
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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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