
REF. VIG30021

775 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 4 Sovrum till salu i Ourense, Galicia
Spanien »  Galicia »  Ourense »  32816

4
Sovrum  

5
Badrum  

631m²
Planlösning  

1.640m²
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

Välbyggt 2-vånings stenhus på en stor tomt som erbjuder
lugn och avkoppling inåt landet i området Celanova i
provinsen Ourense. Fastigheten erbjuder 4 bra sovrum
och en utmärkt planlösning.

Inåt landet i provinsen Ourense hittar vi denna välbyggda hörnstensvilla till salu med
en stor tomt, renoverad med material av god kvalitet och en utmärkt planlösning.
Fastighetens första stenar placerades i början av 1900-talet och renoverades med
utsökta detaljer 2008.

Fastigheten är färdig med inredningssnickerier av god kvalitet och en härlig
planlösning som kombinerar tre villor till en stor vacker fastighet.

Byggnaden har två utrymmen som vetter mot sydost och väst och drar nytta av
naturligt ljus hela dagen.

När vi anländer till villan välkomnas vi av trappan som leder till den stora
vardagsrums- och loungedelen, som erbjuder välvda trätak och klinkergolv.
Interiören har stora fönster med utsikt över det generösa trädgårdsområdet och en
vedeldad spis, välgjord italiensk stuckaturvägg och exponerade pelare och väggar i
sten. Längre ner i hallen hittar vi en liten matplats med inbyggda skåp. Bredvid
matsalen når vi köksdelen med välskötta vitvaror av god kvalitet.

Nere i korridoren hittar vi nattavdelningen. Här har vi två dubbelrum, ett delat
badrum och masterns eget badrum med öppen spis. Ett stort galleri ligger bredvid
det stora sovrummet, som för närvarande används som en sittgrupp.

På bottenvåningen har vi en stor matsal som ger direkt tillgång utanför, och är
perfekt för att njuta med familj och vänner under vinter- och sommarmånaderna.
Denna del av bottenvåningen har ett trevligt stort familjerum med en vedeldad spis,
ytterligare ett sovrum med eget badrum och en gästtoalett. På det här planet hittar vi
en stor tvättstuga, en arbetsplats och ett litet gym.

När vi väl går ut erbjuder villan härliga yttre utrymmen. På baksidan av villan hittar vi
en liten inner uteplats, som kan användas för parkering eller ett lättskött
trädgårdsområde. Här ser vi ett stort förråd för att förvara trädgårdsmaterial.

lucasfox.se/go/vig30021

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Garagem privada, Parkett,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, ,
Utrustat kök, Tvättstuga, Renoverad,
Öppen spis, Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Brunn
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På framsidan av villan finner vi tillgång till den stora arbetsplatsen och där grovkök
finns. På motsatt sida hittar vi den stora trädgårdsdelen, och här kommer vi att se
den historiska källaren i gott skick som kan användas under vinter- och
sommarmånaderna och parkeringsplatsen färdig för att välkomna två bilar.

Den främre trädgården är färdig med en uteservering, många
avslappningsavdelningar, en pool ovan jord och en grönsaksträdgård. Trädgården är
färdig med fruktträd och stora växter att njuta av med familj och vänner.

Denna fastighet skulle vara idealisk för en familj som letar efter en fastighet i en
avslappnad miljö att njuta av under hela året. Det är en fastighet med 3 villor
kombinerade till ett stort hem, som erbjuder en fantastisk layout, material av god
kvalitet, allt välskött.
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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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