
SÅLD

REF. VIG32221

675 000 € Hus/Villa - Såld
Hus/villa med 3 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36993

3
Sovrum  

4
Badrum  

304m²
Planlösning  

1.262m²
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

Ett välgjort stenhus med 3 sovrum renoverat med unik
design, bra planlösning, beläget ett stenkast från
Chancelas Beach, med härlig utsikt.

Vi hittar detta charmiga renoverade stenhus beläget i den vackra staden Combarro,
några steg från det vackra strandområdet Chancelas.

Fastigheten belägen på en liten kulle med utsikt över den sydöstra riktningen ger
denna fastighet rikligt med solljus hela dagen. Trädgården erbjuder en mogen
trädgård som ger avskildhet och skugga under sommarmånaderna.

Stenhuset är färdigbyggt med bra kvalitet genomgående, byggt på tre nivåer av
utrymme, och kan göra en liten ruin i trädgårdsområdet till ett gästområde eller mer
rum om det behövs.

Vi hittar ett stort vardagsrum och matplats på bottenvåningen, och köksdelen är
färdig med vitvaror och snickerier av god kvalitet. Tvättstugan finns i närheten.

Detta område ger direkt tillgång till den främre trädgården och den bakre chill-out-
delen. Avslappningsdelen erbjuder en bra storlek grill och förvaringsutrymme.

Vi har det stora sovrummet med eget badrum på översta våningen, med välvt tak och
en klädkammare. Om det behövs mer utrymme kan byrån göras om till ytterligare ett
sovrum.
Bottenvåningen erbjuder två sovrum med eget badrum med direkt tillgång till
trädgården, och hela sovrumsutrymmet är ganska gott.

Den exteriöra delen av fastigheten erbjuder en parkeringsplats för 3/4 bilar, en
trädgårdsdel som är lätt att underhålla och en härlig avkopplingsområde att njuta av
med familj och vänner. En uppvärmd infinitypool av bra storlek. Det finns möjlighet
att lägga till fler m2 vid behov i den lilla ruinen. Den kan anpassas till en
arbetsstation eller en gästdel.

Detta stenhus har renoverats med god kvalitet, interiör och exteriör färdiga med
material av högsta kvalitet inom snickeri, kakel och sten. Fastigheten har
direktanslutning till kommunala el och bra internetservice.

Fastigheten säljs med möbler och inredning förutom vissa element som inte kommer
att ingå.

lucasfox.se/go/vig32221

Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Parkett, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, Walk-in closet , Utsikt,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
Inbyggda garderober, Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Balkong
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Fastigheten kan anpassas till små familjer eller par som vill njuta av området som
primärbostad eller sekundärbostad. Men investerare kan också överväga att köpa
denna fastighet för uthyrningsändamål. Under sommarmånaderna genererar
regionen stort intresse för veckouthyrning.

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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