
VENUT/UDA

REF. VIG12596

€720,000 Casa / Vil·la - Venut/uda
Masia de 6 dormitoris en venda a Ourense, Galicia
Espanya »  Galicia »  Ourense »  27466

6
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8
Cambres de bany  

750m²
Edificats  

16,500m²
Dimensions del terreny
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DESCRIPCIÓ

Finca històrica de 1890 en venda a Ribeira Sacra, a prop
de rius, llacs i diversos cellers de prestigi.

Les primeres pedres d'aquest pazo gallec, una casa de camp de pedra tradicional,
daten de principis de segle XVI. El pazo va ser construït el 1890 i reformat el 2005. Es
tracta d'un habitatge amb una superfície construïda de 750 m² repartits en 3 plantes,
amb diversos salons, 6 dormitoris i 8 banys.

L'habitatge està completament tancada i ofereix una gran privacitat. Se situa sobre
una parcel·la de 16.500 m² amb un preciós jardí ben cuidat, piscina, arbres fruiters,
barbacoa i zona de menjador a l'aire lliure i un petit terreny boscós. Està orientada
cap al sud-est, per la qual cosa rep molta llum natural durant tot el dia.

El rebedor és a la planta principal i condueix a un menjador, 2 safareigs, la cuina-
menjador amb sortida a l'exterior i un saló amb llar de foc.

La primera planta disposa d'una sala d'esmorzars amb llar de foc, un altre saló amb
vistes a jardí, una biblioteca i 4 dormitoris amb banys privats.

La segona planta s'acomoda el dormitori principal. La casa també té unes
dependències per al servei i en la parcel·la trobem una capella.

Aquesta casa se situa a la comarca de Ribeira Sacra, una de les millors zones
vinícoles de Galícia, prop de llacs, parcs naturals i rius. És una excel·lent oportunitat
d'inversió, ja que pot enfocar per a lloguers de curta estada o com a hotel boutique.

Un habitatge fantàstica per desconnectar de la vida de la ciutat i gaudir de la
tranquil·litat de camp.

lucasfox.cat/go/vig12596

Vistes a les muntanyes , Jardí, Piscina,
Terrassa, Jacuzzi, Característiques d'època,
Llum natural, Parquet,
Paviments hidràulics, Propietat d'època,
Sostres alts, Aparcament,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
Aire condicionat, Armaris encastats, Balcó,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacció,
Cuina equipada, Entrada de servei, Exterior,
Finestres de doble vidre , Llar de foc, Pou,
Renovat, Safareig, Seguretat, Traster,
Vestidor, Vistes, Zona chill-out
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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