
REDUCERAT PRIS

REF. VIG34910

570 000 € Hus/Villa - Till salu - Reducerat pris
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36969

4
Sovrum  

3
Badrum  

371m²
Planlösning  

610m²
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

Fantastisk möjlighet att förvärva en helt ny parhusvilla
med fantastisk havsutsikt, oklanderligt läge, bra
planlösning och kort gångavstånd till fina stränder.

Området Sanxenxo, Pontevedra är känt för sin sommarstrandstad, där du hittar en
utsökt yachtklubb, många av Galiciens bästa restauranger och omgiven av härliga
stränder och vikar.

Casablanca-utvecklingen är designad för att tillfredsställa alla dina behov och låta
dig njuta av en exklusiv livsstil mycket nära stranden, omgiven av natur.

Projektet inkluderar 2 separata tomter som vetter mot söder och som mäter 610 m²
privat egendom, med fantastisk utsikt mot Pontevedras mynning med modern design
och rikligt solljus genomgående.

Varje villa erbjuder för närvarande 4 sovrum, 3 badrum, ett kök och öppen
planlösning med vardagsrum och matsal, privat parkering för 2 bilar och en liten
trädgård som är lätt att underhålla. Detta skulle vara det aktuella projektet, men
varje potentiell köpare kan färdigställa fastigheterna efter sina behov och krav.

Uteområdet erbjuder fritid med stora terrasser, en pool och en trädgård.

Varje hus är designat med stor uppmärksamhet på detaljer och bra funktioner, alltid
designat för att ge maximal komfort.

Denna fastighet kan vara lämplig för en familj eller ett par som vill vara i ett område
nära Sanxenxos centrum och ett litet avstånd till de vackra stränderna och centrum
av Pontevedra inom ett kort köravstånd på 15 minuter.

Det är lika lämpligt för en fastighetsinvesterare som vill köpa fastigheterna och
konvertera dem till veckovis turistuthyrning, där det finns en stor efterfrågan från
internationella och lokala kunder som vill tillbringa många semestersäsonger i
området.

lucasfox.se/go/vig34910

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Swimming pool, Garagem privada,
Naturligt ljus, Utsikt, Nybyggd,
Inbyggda garderober, Förråd
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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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