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DESCRIPCIÓ

Un palau catalogat exclusivament del 1771, amb molts
elements històrics, una parcel·la de bona mida, sostres
alts i una biblioteca històrica del segle XVIII, situat a la
província de Lugo, Galícia.

A la zona de Boveda-Lugo, trobem aquesta excepcional finca que data de finals del
segle XVIII.

L'immoble està catalogat com a palau per la fundació del patrimoni espanyol i gallec
i està totalment protegit. Això significa que s'haurien de contractar arquitectes
especials i professionals per renovar aquest projecte. El nom d'aquesta finca
exquisida és Pazo dos Marqueses de Vilaverde da Limia. L'arquitectura està inspirada
en el conegut arquitecte italià Andrea Palladio i dissenyada pel destacat arquitecte
gallec Lois de Monteagudo, un dels arquitectes més influents de l'Espanya de l'època.

Presenta columnes neoclàssiques i terrasses cobertes tant a la façana nord com a la
sud. A l'exterior de les façanes encara es poden veure marques de pintures
venecianes italianes. El palau té tres nivells d'espai. A la planta baixa hi trobem les
cadenes de cavalls i la zona on es col·locaven la majoria d'animals, a l'època. Al
primer pis, veiem el saló principal; al segon nivell, trobem les golfes. Al costat de
l'edifici principal, trobem un edifici annex destinat a magatzem i un celler. També hi
ha una petita ruïna, que s'utilitzava per fer pa i magatzem d'animals. La superfície
construïda total de la propietat és de 1.200 m². A l'exterior, trobem la secció de jardí,
que mesura un total de 12.497 m². Al jardí, la propietat compta amb arbres històrics,
fonts i un mur perimetral de pedra, que mesura gairebé 2 metres d'alçada.

A l'habitatge, trobem el rebedor, que condueix per una escala de fusta, encara en bon
estat, a la zona d'estar de l'habitatge. Pintura original, terres de fusta i sostres alts
són les característiques principals d'aquesta propietat. En aquest nivell, trobareu una
excel·lent sala d'estar. També hi ha un gran menjador amb una gran llar de foc de
llenya de pedra. En aquest nivell hi ha quatre dormitoris, un estudi, un despatx i
moltes més habitacions.

També hi ha una biblioteca històrica important en una zona segura i ben cuidada,
amb moltes novel·les històriques del segle XVIII. La biblioteca també està inclosa en
la venda de la propietat.

lucasfox.cat/go/vig37723

Vistes a les muntanyes , Jardí, Sostres alts,
Propietat d'època, Paviments hidràulics,
Llum natural, Característiques d'època,
Zona chill-out, Vistes, Traster, Llar de foc,
Barbacoa, Balcó, Armaris encastats, Alarma,
A renovar, A prop del transport públic
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Es pot accedir a la terrassa nord i sud des de totes les habitacions de la planta
principal. També hi ha accés a l'edifici annex.

La zona del palau i del jardí requereix una renovació completa.

Seria ideal per a qualsevol persona que vulgui comprar aquesta propietat i convertir-
la en la seva finca residencial privada o considerar un ús comercial per a un hotel.
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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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