
REF. VIG29006

2 490 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 7 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  

7
Sovrum  

5
Badrum  

778m²
Planlösning  

10.000m²
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

En magnifik frontlinjefastighet i södra Rias Baixas,
Pontevedra, med fullständig avskildhet och direkt tillgång
till stranden. Det perfekta projektet för en familj eller
investerare som vill skapa ett av regionens enastående
privata lyxhus.

Denna exceptionella kustfastighet ligger med utsikt över ett av de mest eftertraktade
stränderna i Pontevedra, Galicien.

Fastigheten är en av regionens mest framstående bostadsfastigheter i frontlinjen.
Den består av 10 000 kvm förstklassig kustmark, huvudbyggnaden på cirka 413 kvm,
ett separat personalhus på 85 kvm, en pool med omklädningsrum, en kontorsyta på
60 kvm och magnifika trädgårdar med privat tillgång till stranden.

Det yttre området har stora träd och uppvuxna trädgårdar som är välskötta och ståtar
med flera eleganta statyer, skulpturer, fontäner, terrasser och skuggiga sittplatser för
att njuta av avskildheten, lugnet och fantastisk havsutsikt. Fastigheten drar också
nytta av sin egen vattenkälla och privat mark skild från huvudfastigheten som mäter
totalt 1 500 kvm.

Huvudhuset byggdes i början av 1960-talet, medan den övergripande strukturen är i
gott skick. Personalhuset, exteriörgym och hemmakontor ligger mot högra sidan av
huvudhuset.

Lokala planbestämmelser hindrar fastigheten från att rivas, men det är möjligt att
uppgradera alla bebyggda ytor till dagens moderna stil.

Fastigheten ligger i den södra delen av Rias Baixas, en fantastisk, lugn omgivning och
tillgång till ett vackert strandområde i frontlinjen.

Byggande på den omgivande marken är strängt förbjudet, vilket säkerställer att
fastigheten alltid kommer att behålla sin integritet, lugn och naturliga omgivning.
Detta är en sällsynt möjlighet för en köpare att förvärva en av Rias Baixas största och
vackraste fastigheter i vad som anses vara en av de spanska kusternas mest
eftertraktade och orörda kustområden.

lucasfox.se/go/vig29006

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Djur vänligt, Chill out plats,
Brunn
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Information om fastigheten kommer att lämnas till potentiella kandidater med
villkoret att underteckna ett sekretessavtal. Kontakta Lucas Fox för ytterligare
information.

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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