
REF. VIG34919

515 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 2 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36142

2
Sovrum  

2
Badrum  

207m²
Planlösning  

909m²
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

En fantastisk fastighet på en kulle med fantastisk utsikt
över mynningen, en kort bit till småbåtshamnen och
centrum av Vigo och Pontevedra, erbjuder 2 bra sovrum
och ett lättskött trädgårdsområde.

En fantastisk fastighet med mycket charm och karaktär, renoverad av nuvarande
ägare, erbjuder en fin planlösning av två plan med rymd och ett tillgängligt
huvudträdgårdsområde. Fastigheten är klar av all sten och moderniserad med ett
modernare utseende och har utsikt över mynningen med fantastisk utsikt.

En perfekt fastighet för alla som vill köpa en fastighet en kort köravstånd till centrum
av Vigo och Pontevedra och letar efter en mer avslappnad livsstil. Fastigheten,
belägen på en kulle med en östlig aspekt, erbjuder rikligt med solljus hela dagen. När
vi väl kommer fram till fastigheten möts vi av en stig som leder till huvudentrén. Det
finns en stor öppen verandaterrass som välkomnar alla.

Väl inne hittar vi det anrika köket som byggts om till mottagningshallen. Detta
område hittar historiska element som den gamla stenugnen och diskbänken. Här ser
vi högt välvt exponerat trä färdigt tak och exponerat stenarbete. Detta område
fördelar de viktigaste våningarna.

Vi hittar ett bra stort vardagsrum och matsal på denna nivå. Matköket ligger nere i
hallen, där de gjorde fastighetens tillbyggnad med ett modernare utseende.
Köksdelen erbjuder skjutdörrar ut till fastighetens framträdgård. Bredvid köket hittar
vi ett lämpligt allrum med skjutdörrar som leder till terrassen och trädgården på
framsidan. Detta område drar nytta av fantastisk utsikt över mynningen och
småbåtshamnen.

Väl på övervåningen har vi sovdelen och här hittar vi två bra sovrum och ett delat
badrum. Detta område har också en bakdörr som leder till baksidan av villan och
trädgården. Fastigheten erbjuder ett lättskött trädgårdsområde med olika nivåer och
en liten köksträdgård. Det finns ingen pool, men det finns potential att lägga till en
infinitypool som presenterar ett projekt för stadshuset.

Vi hittar grovkök och förråd på bottenvåningen och ett garage för en bil utanför.

Villans exteriör är färdig med galicisk granitsten, och tillbyggnaden av villan är gjord
av zinkstål.

lucasfox.se/go/vig34919

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga,
Nära transportmedel, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats
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Detta skulle vara en idealisk fastighet för alla som vill bo nära Vigo och Pontevedra
centrum. Det kan anpassas för en liten familj eller par som vill njuta av en avslappnad
livsstil och en lugn miljö nära två stora städer, vackra stränder och bergsstigar.

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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	En fantastisk fastighet på en kulle med fantastisk utsikt över mynningen, en kort bit till småbåtshamnen och centrum av Vigo och Pontevedra, erbjuder 2 bra sovrum och ett lättskött trädgårdsområde.

