
SÅLD

REF. VIG32214

350 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 1 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  15886

1
Sovrum  

1
Badrum  

155m²
Planlösning  

2.470m²
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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ÖVERBLICK

Ett charmigt renoverat stenhus i en liten lugn by, belägen
på en kulle med härlig utsikt och renoverat med god
kvalitet och miljövänliga detaljer.

Detta vackra stenhus ligger i en liten by och ligger en liten bilväg till Santiago de
Compostela har mycket att erbjuda.

Fastigheten ligger på en liten kulle med utsikt över jordbruksmarken och en stor
privat tomt på 2 400 m². Bredvid tomten hittar vi en liten flodbäck, höga träd och liten
skogsmark, vilket placerar denna fastighet i en naturlig tillflyktsort.

De nuvarande ägarna totalrenoverade stenhuset och investerade mycket tid i att
övervaka projektet med stor uppmärksamhet på detaljer. De lyckades placera
lämpliga kvalitetsmaterial i hela fastigheten.

När vi anländer till byn ligger fastigheten på en liten stig nära bytorget. När vi
anländer till fastigheten välkomnas vi till huvudentrédörren som leder till entréplan.
På denna nivå finner vi det öppna köket utrustat och designat med god kvalitet
snickeri och ytbehandlingar, och detta område leder sedan till matsalen. Här hittar vi
exponerade stensättningar, trägolv och högt i tak med synliga ekbjälkar, mix-
matching med varm naturfärg. På denna nivå ser vi även det kompletta badrummet
med specialtillverkade snickerier, vägghängda toaletter och duschrum, badrummet
med stora fönster med utsikt över kullarna, jordbruksmark och liten skog.

Bredvid matsalen hittar vi en liten trappa som leder till vardagsrummet. Återigen
finns det stora öppna fönster och utsikt över kullarna. Vi hittar en dörr som leder till
utomhusträdgården och terrassområdet på denna nivå.

På första våningen har vi master bedroom. Det stora sovrummet är av bra storlek och
erbjuder högt i tak, utsikt över köksdelen och en liten balkong med härlig utsikt.

Väl ute har vi härliga uteplatser. Det finns en stor terrass för uteservering och en
grillavdelning.

Vi hittar en grönsaksträdgård, växter och vackra träd och en friggebod för förvaring.
Fastigheten erbjuder fullständig avskildhet och lugn.

lucasfox.se/go/vig32214

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Larm, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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Huset är utrustat med mekanisk ventilation med värmeåtervinning (MVHR) &
energieffektiv uppvärmning i hela huset med Aerothermia. Det finns en bra
internetuppkoppling och den säljs fullt möblerad.

Om du letar efter mer utrymme för att lägga till ytterligare ett sovrum har det
möjlighet.

Detta skulle vara en idealisk fastighet för ett par eller en liten familj som letar efter
en charmig fastighet i en lugn och avslappnad miljö i ett naturområde.

REF. VIG32214

350 000 € Hus/Villa - Såld
Excellent hus/villa med 1 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  15886

1
Sovrum  

1
Badrum  

155m²
Planlösning  

2.470m²
Totalyta

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

https://www.lucasfox.com
mailto:rafael.rosendo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


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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