
SÅLD

REF. VIG29881

435 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36995

3
Sovrum  

3
Badrum  

281m²
Planlösning  

475m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Fantastisk villa med unik design, layout, fantastisk utsikt
över dalen och en trädgård med lågt underhåll och
mycket bra beläget nära centrum av Pontevedra.

Fastigheten, som ligger på en liten kulle erbjuder, en fantastisk sydlig aspekt som ger
rikligt solljus och utsikt över dalen. Villan har avslutats med högkvalitativa,
tysktillverkade, energieffektiva material.

Denna fastighet är perfekt för en familj eller ett par att njuta av som ett
självförsörjande hem. Den byggdes 2009 och mätte en total byggnadsstorlek på 281
kvm och fördelades på två nivåer, med en bra layout. Fastigheten har originalsten
från en gammal villa byggd på marken för många år sedan. Fastighetsägaren
utnyttjade vissa element för att skapa en modernare villa.

Huvudvåningen har en heltäckande glasyta med fantastisk utsikt över dalen och
nytta av gott naturligt ljus. På den här nivån hittar vi två stora sovrum, två badrum
och ett öppet vardagsrum och matsal med ett utmärkt modernt fullt utrustat kök.

Vi hittar en liten studie- eller kontorsavdelning, ett sovrum och badrum, tvättstugan,
tvättstugan, förvaringsutrymmet och tillgång till trädgården och poolavdelningen på
bottenvåningen.

Villan är omgiven av en liten trädgård som är lätt att underhålla och avslutas med
utmärkta stenarbeten, härliga prydnadsväxter, blommor och attraktiva stigar.

Denna miljövänliga villa ligger en kort körsträcka till stadens centrum och med snabb
tillgång till huvudmotorvägen som ansluter till Vigo och Santigo de Compostela.

En unik fastighet för alla som letar efter en miljövänlig villa i ett lugnt och avslappnat
område i Pontevedra.

lucasfox.se/go/vig29881

Utsikt över bergen, Terrass, Swimming pool,
Naturligt ljus, , Utsikt, Utrustat kök,
Tvättstuga, Solpaneler, Öppen spis,
Nära transportmedel, 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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