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ÖVERBLICK

En operativt aktiv vingård i Rias Baixas i Galicien med bra
produktion och god potential att expandera sin
nuvarande marknad till många fler områden globalt.

I Salvaterra do Miño, som ligger på södra spetsen av Galicien, intill den portugisiska
gränsen och Rio Miño, finner vi detta utmärkta tillfälle att köpa en operativ vingård.

Bargiela Bienati Winery, belägen i Rias Baixas, erbjuder ett bra urval av vinstockar
blandade med Albariño och Godello vita druvor. Vingården producerar för närvarande
25 000 flaskor vin och har potential att utöka ytterligare 50 000 flaskor per år.

Själva fastigheten mäter totalt 3 741 kvm inklusive huvudbyggnad och det finns idag
22 000 kvm mark uthyrd på 30 år. Det ingår totalt 2,6 hektar mark. Det finns 5 200
vinstockar, välskötta och pepprade med spaljésystemet, så det är lätt att underhålla
och skörda. Jorden i fastigheten är alluvial sandig lerjord. Tillräckliga vattenbrunnar
och vattenledningar sörjer för hela fastigheten.

Vi hittar 15 franska ekfat, åtta avlagringar av rostfritt stål, exklusiva maskiner och
underhållsdetaljer i huvudbyggnaden. Vinmärket registrerat med ett europeiskt
patent som heter 5.1 och Blue lax. Vinet 5.1 klassades som ett av de bästa vinerna
2021.

Byggnaden flätas samman för att bilda en vinkällare, ett kontor, ett förråd för torra
produkter, ett laboratorium, offentliga och personliga sanitära anläggningar och en
mottagningsprovningsområde. Utanför har vi de yttre terrasserna med utsikt över
vinrankorna och kan användas för att hälsa gäster, kunder eller hålla evenemang.

Detta skulle vara en idealisk fastighet för vinentusiaster att njuta av en ny hobby eller
ett nytt projekt, eller kanske en aktiv vingård som vill utöka sin produktion i Galicien
eller globalt.

lucasfox.se/go/vig33643

Utsikt över bergen, Terrass, Vingårdar,
Naturligt ljus, Högt i tak, Parkering, Utsikt,
Uppvärmning, Tvättstuga, Renoverad,
Luftkonditionering, Larm, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Brunn, Balkong
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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.

REF. VIG33643

1 000 000 € Vingård - Till salu
Excellent vingård till salu i Pontevedra, Galicia
Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36458

1
Badrum  

120m²
Planlösning  

27.000m²
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

	En operativt aktiv vingård i Rias Baixas i Galicien med bra produktion och god potential att expandera sin nuvarande marknad till många fler områden globalt.

