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OMSCHRIJVING

Fantastische kans om een historisch landgoed te
verwerven dat dateert uit het begin van de 18e eeuw met
een groot land, wijngaarden, prachtig uitzicht en goede
mogelijkheden om te renoveren.
Dit historische landhuis van het Galicische type (Pazo), momenteel een ruïne in het
gebied van Barro-As Neves in de provincie Pontevedra, heeft een uitstekend
potentieel om het weer tot leven te brengen.
Oorspronkelijk gebouwd in het begin van de 18e eeuw, is het pand momenteel in
puin en moet het volledig worden gerenoveerd. Het landgoed bestaat uit een
hoofdgebouw van circa 717 m² verdeeld over twee niveaus en een U-vormige
plattegrond, een bijgebouw van ca. 100 m². en 6.500 m² eigen grond, deels begroeid
met weiland en deels wijngaarden. Het pand beschikt over originele kenmerken van
de adellijke wapenschilden die dateren uit de oorspronkelijke bouwdatum.

lucasfox.co.nl/go/vig23457
Uitzicht op de bergen, Wijngaarden,
Monumentale details, Klassieke bouwstijl,
Waterput, Uitzicht, Renovatie object

Het stadhuis en de "Xunta van Galicië" lijsten officieel de mogelijkheden op om zowel
het hoofdgebouw als de bijgebouwen te reconstrueren volgens de
stedenbouwkundige voorschriften voor dit type rustieke eigendom.
Ideaal voor iedereen die een uniek historisch project wil kopen.
Neem contact op met Lucas Fox voor meer informatie over het pand en de
mogelijkheden die het heeft.
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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