
REF. VIG32896

785 000 € Herrgård - Till salu
Herrgård med 4 Sovrum till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  15898

4
Sovrum  

3
Badrum  

920m²
Planlösning  

152.000m²
Totalyta

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.se Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spanien
Kontakta oss angående denna fastigheten

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.se


ÖVERBLICK

En stor historisk egendom med mark, stugor, herrgård och
skog som ligger en kort bilresa från Santiago de
Compostela. Det erbjuder karaktär och charm med
potential att omvandla det till en spektakulär fastighet.

Casa de Barcia är en tidstypisk egendom som ligger en kort köravstånd från den
galiciska huvudstaden Santiago de Compostela och i byområdet La Portela. Gården
består av tre bostäder. Huvudstugan anlades 1840, skräddarbostaden 1870 och
herrgården 1901.

Fastigheten var familjeägd sedan mitten av 1840-talet och användes alltid för
jordbruksmark.

Marken är uppdelad i privata trädgårdar på totalt 3 300 m², åkermarken 26 000 m²,
skogsmarken 122 000 m² och det finns idag tre byggtomter på 2 200 m².

Genom åren har familjen uppdaterat vissa delar av herrgården med mer användbara
element för att göra hemmet bekvämare och mysigare. Under de senaste åren har de
nuvarande ägarna byggt om fastigheten till ett litet gästhem och sommargäststuga
för vänner och familjemedlemmar att njuta av historien och fastighetens
omgivningar.

Herrgården är anpassad till ett beboeligt utrymme med sovrum, badrum, matplats,
stort kök och sittgrupper. Stugorna hålls i originalskick och skulle behöva
totalrenoveras. Utanför har vi trädgårdarna färdiga med en kantmur, en mängd
mogna träd och buskar, och den platta jordbruksmarken bredvid fastigheten. Den har
också ett bakstängsel av bukträd, en traditionell sten Horreo (spannmålsmagasin)
och ett stenhönshus.

Dessutom räknas de tre tomterna intill godset som byggnadstomter, så fler bostäder
kan komma att byggas. Bygglov skulle behöva lämnas.

Fastigheten har sin naturliga vattenkälla och olika vattenbrunnar och är ansluten till
primära allmännyttiga tjänster.

Alla är byggda med traditionellt stenarbete. Boendet är ljust med många tidstypiska
detaljer, inklusive synliga takbjälkar, en stenugn och en Inglenook-eld i köket.

lucasfox.se/go/vig32896

Utsikt över bergen, Trädgård, Naturligt ljus,
Parkering, Utrustat kök, Uppvärmning,
Öppen spis, Nära transportmedel,
I behov av renovering , Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Brunn
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Gården har också 120 000 m² skogsmark som förser trä och livsmiljöer för hundratals
lokala arter. Skogen visas i 29 olika tomter, sammanlänkade av charmiga stigar och
skogsstigar.

Fastigheten skulle vara idealisk för alla som vill ta på sig ett projekt för att omvandla
det till en spektakulär privat lantgård, som behåller sin historiska charm och
karaktär.

Det skulle också vara lämpligt för en fastighetsutvecklare att presentera ett projekt
för kommunen för att omvandla det till ett bostadsområde på grund av dess
bekväma läge till Santiago de Compostela och den vackra omgivande naturen.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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