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ÖVERBLICK

En fantastisk lägenhet på 280 m² med parkering i centrala
Pontevedra, högt i tak helrenoverad i bra kvalitet,
utmärkt fördelning av stora ytor och massor av charm.

I centrala Pontevedra hittar vi denna fantastiska lägenhet i en byggnad med anor från
1945. Fastigheten erbjuder en fantastisk spridning mot den yttre fasaden med privata
balkonger och den invändiga fasaden där vi hittar gallerian. Lägenheten är renoverad
med lämpliga kvalitetsmaterial, med bibehållen charm och historiska element med
moderna inslag.

Fastigheten är belägen i stadens centrum, en kort gångavstånd till gamla stan i
Pontevedra och plaza de Galicia. Vi hittar de mest fashionabla butikerna,
restaurangerna och den historiska stadskärnan i området. Allt finns inom
gångavstånd från lägenheten.

Till fastigheten hör ett rejält parkeringsgarage i samma byggnad och möjlighet att
köpa ett annat kan diskuteras.

När vi väl kom in i lägenheten välkomnades vi av receptionen som delar ut
fastigheten i två flyglar. På höger sida har vi vardagsrummet mot nordost och en stor
balkong med utsikt över gatan. Vi hittar loungen, matsalen och vardagsrummet i
detta område. Vi behåller återigen charmen med det ursprungliga golvet och högt i
tak.

Bakom vardagsrummet hittar vi det stora matköket, färdigt med rostfri bänkskiva och
vitvaror av god kvalitet. Bredvid köket ser vi maskinrummet med stadsgas för värme-
och tvättavdelningen. Bredvid detta område fanns det tidigare en egen service med
eget badrum och har nyligen omvandlats till ett litet inomhusgym.

Mottagningsområdets vänstra flygel leder till nattavdelningen. Denna sektion
erbjuder 3 sovrum med tillgång till gallerian, master bedroom med en klädkammare,
ett gästrum med eget badrum och ett delat badrum. Det finns också ett lekrum för
små barn eller omvandla detta rum till ett hemmakontor.

Detta är en fantastisk lägenhet i centrum som erbjuder en fantastisk planlösning,
mycket naturligt ljus under en hel dag och härlig design.

lucasfox.se/go/vig32235

Garagem privada, Hiss, Parkett,
Naturligt ljus, Mosaikgolv, Högt i tak, ,
Parkering, Walk-in closet , Utrustat kök,
Uppvärmning, Renoverad,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Interiör,
Inbyggda garderober, Exteriör, Balkong
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Det har renoverats och designats av ett välkänt företag i centrala Pontevedra och
avslutats med god kvalitet. Det finns möjlighet att köpa vissa möbler och
dekorationer separat.

Detta hem skulle vara lämpligt för en stor familj eller en växande familj som vill flytta
till den mer avslappnade staden i Galicien. Fastigheten ligger en kort bit från Sek
International School och vackra stränder i Rias Baixas.
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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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