
SÅLD

REF. VIG29887

494 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36192

4
Sovrum  

3
Badrum  

371m²
Planlösning  

3.822m²
Totalyta

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

Hel sten galicisk villa med fantastisk utsikt, en stor tomt
och ligger en kort bit till en fin golfbana, stränder och
vandringsleder.

En imponerande rustik villa i stenstil med ursprungliga stenar som går tillbaka till
mitten av 1800-talet renoverad med fantastiska detaljer och finish i mitten av 2000-
talet. Villan ligger på mark på cirka 4000 kvm och ligger på en liten sluttning med
havsutsikt, dalar, vingårdar och berg.

Fastigheten har en solig aspekt och rikligt solljus under en hel dag och erbjuder
spektakulära solnedgångar.

När du kommer in i fastigheten välkomnas du av en innergård med stor stendetalj, en
fontän och en stor historisk galicisk sten "Cruciero". I detta område kommer vi till
huvudingången och hittar en annan trappa som leder till första våningen. Fastigheten
har en L-formad layout.
På bottenvåningen har vi sovrummet med ett eget sovrum och en stor arbetsplats
som omvandlas till ett sovrum, badrum och ett sovrum.

På första våningen finns ett öppet kök och matsal med det ursprungliga galiciska
stenköket och ugnen "Larerira". Detta område avslutas med högt välvt tak med ek i
gott skick. På samma nivå har vi det rymliga vardagsrummet med en öppen spis med
ett stort fönster med härlig utsikt och ytterligare ett sovrum med eget badrum.

Utanför har fastigheten ett stort trädgårdsområde som erbjuder härliga terrasser och
stigar att njuta av med familj och vänner. Den yttre terrassen drar nytta av en vacker
utemiljö för att äta, där vi hittar ett yttre kök byggt med en stor stengrilldel. Det finns
en annexbyggnad som används för trädgårdsmaterial, maskiner och förvaring. Detta
område kan anpassas för ett mer livligt utrymme eller ett pensionat.

I det yttre avsnittet hittar vi också unika historiska stenstycken, till exempel en
kornkammare "Horreo" från 1600-talet, stenarbeten som samlades in från galiciska
palats och fördes till den här fastigheten och placerades i trädgårdsområdet. En
mogen trädgård med stora kastanjeträd som täcker många trädgårdsområden för att
njuta av somrarna. En uteplats med vingård, bredvid köket och mycket mer.

Ett unikt hus i hjärtat av Rías Baixas, med ett oslagbart läge som alternerar lugnet och
freden att bo i en naturlig miljö. Omedelbarheten av de bästa stads-, fritids- och
turistcentren i Rías Baixas.

lucasfox.se/go/vig29887

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus, ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Tjänsteentré, Renoverad,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Brunn
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Fastigheten är lämplig för en familj eller par som vill flytta till en naturlig miljö och
med snabba länkar till de viktigaste städerna Vigo och Pontevedra.

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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