
REF. VIG35077

750 000 € Hus/Villa - Till salu
Nybyggd hus/villa med 4 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36992

4
Sovrum  

4
Badrum  

252m²
Planlösning  

774m²
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 villa i modern stil på en kulle till salu med fantastisk
utsikt över havet och bergen, 4 stora sovrum, en härlig
modern öppen planlösning och en liten trädgård som
ligger en kort bilväg till kuststränderna i Rias Baixas.

I området Raxo hittar vi denna vackra moderna villa till salu nyligen färdigställd.

Fastigheten ligger på en kulle och erbjuder en lättskött tomt på 790 kvm. Fastigheten
avslutades med en bra storlek pool, en öppen planlösning och energieffektivitet för
att tillfredsställa dagens behov.

På grund av sitt läge har fastigheten en fantastisk utsikt över mynningen och bergen,
vilket gör det till en unik del för framtida köpare att göra denna fastighet till en
primär bostad eller en sekundär bostad nära centrum av Pontevedra,
sommarsemesterområdet Sanxenxo .

Villan avslutades med bra kvalitet genomgående, viktiga funktioner som
centraliserad luftkonditionering för värme och sval forcerad luft och ljudeffektiv
energi.

Väl inne i fastigheten välkomnas vi av en lättskött tomt och en härlig veranda med
fantastisk utsikt och en pool i marken.

Inne i villan välkomnas vi av ett vardagsrum/matsal med öppen planlösning och ett
matkök med en centrumö med tillgång till verandan, två sovrum, två badrum och en
tvättstuga.

På första våningen hittar vi det primära badrummet med en byrå, ett annat sovrum
och ett badrum, med tillgång till den stora terrassen på 20 kvm med utsikt över
trädgården.

Denna villa skulle vara perfekt för en familj eller ett par som är intresserade av denna
fastighet på grund av dess läge nära Pontevedras centrum, där du hittar
internationella skolor.

Den som letar efter ett andra boende kan njuta av området fyllt av vackra stränder,
vikar, skaldjursrestauranger och en naturpark i närheten för att njuta av
vandringsutflykter eller mountainbike.

lucasfox.se/go/vig35077

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Trädgård,
Terrass, Swimming pool, Naturligt ljus,
Parkering, Utsikt, Utrustat kök,
Uppvärmning, Tvättstuga, Nybyggd,
Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Larm,
Inbyggda garderober, Förråd,
Dubbla fönster
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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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