
SÅLD

REF. VIG29162

595 000 € Takvåning - Såld
Excellent takvåning med 3 Sovrum med 163m² terrass till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36970

3
Sovrum  

2
Badrum  

273m²
Planlösning  

163m²
Terrass

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

Kommer snart, en fantastisk takvåning belägen i
Portonovo, Pontevedra belägen kort gångavstånd till
havet, finish av god kvalitet, utmärkt layout och säljs
möblerad.

Vi hittar denna utmärkta takvåning belägen i en modern utveckling som byggdes i
slutet av 2020, och erbjuder finish av god kvalitet, en fin layout, gångavstånd till
vackra stränder och säljs med möbler ingår.

Den privata U-formade terrassen är 165 kvm och har en bra aspekt med utsikt över
bergssidan och havet i vissa områden.

Lägenhetens inre del har tre stora sovrum med inbyggda garderober, alla med utsikt
mot terrassområdet som drar nytta av rikligt med naturligt ljus. Det öppna köket med
högkvalitativa apparater har utsikt över vardagsrummet och matsalen. Detta område
har tillgång till den privata terrassen.

Byggnaden har ett gemensamt område med en terrass och pool att njuta av med
vänner och familj.

Två parkeringsplatser, ett förråd och designmöbler ingår i försäljningen.

Området Portonovo är populärt på sommarmånaderna på grund av de välkända
restaurangerna i området, nattlivet i området Sanxenxo, som ligger 5 minuters bilresa
bort, de vackra strandområdena och småbåtshamnen.

Denna fastighet skulle vara lämplig för familjer att ha ett andra hem eller en primär
bostad. En investerare som är intresserad av att köpa och hyra lägenheten som en
daglig hyra. Det finns en stor efterfrågan på veckovis hyra i detta område.

lucasfox.se/go/vig29162

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Gemensam terrass,
, Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Rullstolar, Nära transportmedel,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Förråd, Dubbla fönster, Chill out plats
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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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	Kommer snart, en fantastisk takvåning belägen i Portonovo, Pontevedra belägen kort gångavstånd till havet, finish av god kvalitet, utmärkt layout och säljs möblerad.

