
REF. LGD30464

Preço sujeito a confirmação Winery - Venda
Winery Excelentes condições à venda em Ribera del Duero, Spain
Spain »  Ribera del Duero »  

+33 684 19 40 65 marc.escassut@lucasfox.com lucasfox.pt
Contacte-nos sobre esta propriedade

https://www.lucasfox.com
mailto:marc.escassut@lucasfox.com
https://www.lucasfox.pt


DESCRIÇÃO

Ideal para um investidor apaixonado, uma adega
moderna e uma casa senhorial, com vinhos reconhecidos
e premiados pelos melhores líderes mundiais.

Um projeto único e excecional, tanto para a vinha de cultivo biológico como para a
adega ultramoderna, a sala de barricas, a beleza da casa de campo e as suas
instalações de enoturismo.

A actividade vitícola iniciou-se por volta do século VI a.C. e os romanos também
elegeram a Meseta Norte de Castilla como seu assentamento estável, naquela mesma
terra fértil e mágica que, vinte e cinco séculos depois, continua a produzir vinhos
excepcionais que ganharam um lugar de honra entre os melhores do mundo: La
Ribera del Duero.

Denominação de origem reconhecida mundialmente pela qualidade e excelência dos
seus vinhos, 80% das adegas exportam os seus vinhos, com um valor comercial muito
atrativo dentro do setor.

lucasfox.pt/go/lgd30464

Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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