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Spanien »  Galicia »  Pontevedra »  36400
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3
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460m²
Planlösning  

4.390m²
Totalyta
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ÖVERBLICK

Fastighet med underbar arkitektur till salu i O Porriño,
Pontevedra, med anor från 1800-talet, färdigställd av den
kända arkitekten Jenaro de la Fuente Dominguez. En
fantastisk layout, historiska egenskaper och en bra
storlek.

I den lilla staden O Porirño, Pontevedra, hittar vi denna unika fastighet med anor från
tidigt 1901, färdigbyggd i detalj av den galiciske arkitekten Jenaro de la Fuente
Dominguez. Beläget i centrum av staden, har det många stora möjligheter att
omvandla fastigheten till en stor bostadsfastighet eller en kommersiell fastighet, till
exempel ett litet boutique vandrarhem. Det ligger i centrum av staden, med Camino of
Santiago som passerar framför fastigheten.

Villa Florida har en U-formad layout på bottenvåningen och en rektangulär första
våning, med två utskjutande block på båda sidor av bottenvåningen.

En grind mellan de 2 utskjutande blocken skyddar en liten innergård från gatan.
Detta är huvudentrén till denna ståtliga byggnad.

Den största dekorationen kan ses på denna huvudfasad. Fönstren har segment- och
halvcirkelformade bågar, liksom dörren. De är formgjutna valv med en mycket
ornamenterad slutsten i mitten. Det finns 2 fönster i de två utskjutande paviljongerna
med halvcirkelformade bågar och räfflade pelare med sammansatta versaler ovanpå.

Byggnaden är utsmyckad, med blomdekor, för att ge strukturen mer extraordinär
elegans, den övre delen av byggnaden är krönt med en balustrad separerad av
sektioner som markerar små pilastrar placerade ovanpå fasaden. Hela herrgården är
byggd med utmärkt stenarbete.

På baksidan av byggnaden finns det ett omfattande grönområde där det fanns en
engelsk och en fransk trädgård under denna Villa Floridas gyllene dagar, som det
fortfarande finns tecken på. Det erbjuder stora träd, växter och härliga yttre
utrymmen som kan avnjutas idag.

Trädgården kan nås från gatan genom en klassisk port med två räfflade pelare med
korintiska versaler fästa vid väggen som flankerar en halvcirkelformad båge som
stödjer en entablatur med en utsmyckad fris. Där visas ett vapen från Tavares-huset.

lucasfox.se/go/vig34069

Trädgård, Terrass, Garagem privada,
Tidstypisk karaktär, Parkett, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , Parkering,
Utrustat kök, Uppvärmning, Tvättstuga,
Tjänsteentré, Öppen spis,
Nära transportmedel,
Nära internationella skolor, Larm,
I behov av renovering , Förråd,
Chill out plats, Brunn, Bibliotek, Balkong
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En inne i Villa, Florida, erbjuder herrgården historiskt konstnärskap. Det finns 2 nivåer
av utrymme, högt i tak som mäter nästan 5 meter högt och historiska mosaikgolv,
sten och snickerier.

Vi har vardagsrummet på bottenvåningen, med en storslagen matsal som leder till
trädgården på baksidan, vardagsrumsdelen, vardagsrummet, ett stort kök, ett
arbetsrum/bibliotek och den stora trappan till första våningen.

På första våningen hittar vi sovdelen. Det finns 5 sovrum, 2 delade badrum, ett
omklädnings- och strykrum och en stor utomhusterrass.

Fastigheten behöver uppdateras. Sammantaget är fastighetens struktur i gott skick.

Den här fastigheten kan vara attraktiv för alla som vill ta sig an ett projekt för att
återställa den här fastigheten för att använda den som en primär bostad eller ett litet
boutiquehotell. Platsen är en förort, och historien bakom denna utsökta herrgård har
alltid värde.
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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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