REF. VIG27697

800.000 € Casa / Vil·la - En venda

Casa / vil·la de 8 dormitoris en venda a Ourense, Galicia
Espanya » Galicia » Ourense » 32632
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2.875m²
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Dimensions del terreny
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+34 886 908 295
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DESCRIPCIÓ

Gran casa de camp perfectament restaurada amb altes
qualitats, un jardí privat, 7 dormitoris i un petita casa de
convidats en una vall cultural i paisatgístic al sud
d&#39;Orense.
En Baltar, situada a 45 minuts amb cotxe de centre d'Ourense ciutat, trobem aquesta
fantàstica casa de camp en una zona rural situada molt a prop de la frontera
portuguesa, a tan sols 15 km de Montalegre i al costat de parc natural Xures-Geres.
Les primeres pedres d'aquest habitatge, restaurada íntegrament en l'any 2000, daten
de principis de segle XIX. L'habitatge compta amb 7 dormitoris en suite i una casa de
convidats, dos menjadors, un gran saló, saló-menjador, un bonic jardí privat amb un
exterior tancat i piscina. Tot això, amb una orientació fantàstica que prooporciona
molt lluminoses.
A l'entrar a l'habitatge, el rebrà un pati exterior que dóna pas a l'habitatge principal
ja la parcel·la que l'envolta.

lucasfox.cat/go/vig27697
Vistes a les muntanyes , Piscina, Jardí,
Jacuzzi, Sostres alts, Propietat d'època,
Parquet, Llum natural,
Característiques d'època, Aparcament,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Safareig,
Pou, Llar de foc, Finestres de doble vidre ,
Cuina equipada, Calefacció, Biblioteca,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
Aire condicionat,
Accés habilitat per a cadires de rodes ,
A prop del transport públic

Un cop a l'interior de la casa, li donarà la benvinguda l'impressionant saló principal, i
el saló-menjador amb alts sostres de volta, fusteria vista i fusteria de bona qualitat.
Gràcies a la seva bona orientació, aquesta part de la casa rep llum natural per tot
arreu. El pati exterior divideix l'habitatge en zona de dia i de nit. A continuació, tenim
una gran cuina industrial i dos menjadors, tots a la planta baixa.
Tots els dormitoris tenen entrada pròpia des del jardí exterior i el pati, amb diferents
dissenys i acabats. La casa de convidats està ubicada a la secció de jardí, totalment
separada de l'habitatge principal.
Al jardí, hi trobem fonts boniques, acabats antics i la piscina exterior totalment
tancada, amb possibilitat d'obrir-la en els mesos d'estiu. La zona de jardí ofereix unes
vistes fantàstiques a la cadena muntanyosa que separa Espanya i Portugal.
Durant els últims anys, aquest habitatge s'ha utilitzat com un petit hotel rural i centre
de celebració d'esdeveniments. Seria ideal per a qualsevol que vulgui impulsar
aquest negoci o vulgui gaudir d'una gran casa de camp en una zona rural a sud
d'Ourense i prop de Portugal. Una gran oportunitat de gaudir d'un estil de vida relaxat
i tranquil.
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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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