
REF. VIGR29387

Till uthyrning vid förfrågan Hus/Villa - Uthyrning
Hus/villa med 3 Sovrum till uthyrning i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36379

3
Sovrum  

3
Badrum  

350m²
Planlösning  

7.500m²
Totalyta

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.se Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
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ÖVERBLICK

Magnifikt helrenoverat hus på en stor privat tomt för
kortvarig uthyrning med minst 6 nätter, pool,
privilegierad utsikt över havet och bergen i Nigran,
Galicien.

Denna fastighet ligger i Nandin-Nigran, en liten by som ligger en kort bit till Playa
America, den charmiga staden Gondomar och en kort bilresa till Vigo, cirka 20
minuter. Vi erbjuder detta underbara stenhus för daglig uthyrning beläget på en stor
privat tomt på en kulle med spektakulär utsikt över bergen och havsutsikt.

Inuti fastigheten välkomnas vi av en stor stig som leder till villan. Här har vi trappan
som leder till ingången till villan.

När vi kommer in, hittar vi ett öppet, ljust och mysigt utrymme där vi hittar det fullt
utrustade köket, matsalen och vardagsrummet, som erbjuder stora fönster som drar
nytta av massor av naturligt ljus inuti och fantastisk utsikt över trädgården.

På första våningen hittar vi sovrummet med tre stora sovrum och en liten
arbetsplats.

Trädgårdsavsnittet ligger i en sluttning med olika stigar och nivåer. Här hittar du den
stora poolen med ett avkopplande område, härliga terrasser med utsikt över
trädgården. Allt beläget i en naturlig miljö, lämplig att njuta av med familj och vänner
eller bara en miljö att koppla av och koppla ifrån.

Fastigheten är för uthyrning dagligen i minst 7 dagar. Den är lämplig för 6 personer
och den är utrustad med alla nödvändigheter och god internethastighet.

Kontakta Lucas Fox för tillgänglighet.

lucasfox.se/go/vigr29387

Utsikt över bergen, Havsutsikt, Terrass,
Swimming pool, Naturligt ljus, Parkering,
Utsikt, Utrustat kök, Tvättstuga,
Turistlicens, Tjänsteentré, Öppen spis,
Luftkonditionering, Inbyggda garderober,
Grillplats, Förråd, Dubbla fönster,
Djur vänligt, Chill out plats, Brunn

Tillgänglig nu!
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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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