
REF. VIG36425

1 000 000 € Hus/Villa - Till salu
Hus/villa med 12 Sovrum till salu i Ourense, Galicia
Spanien »  Galicia »  Ourense »  

12
Sovrum  

14
Badrum  

949m²
Planlösning  

1.514m²
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
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ÖVERBLICK

En charmig hästgård som nu omvandlats till ett litet
gästhotell med 13 sovrum, ett spelrum, lounge och ett
stort arbetsrum. Detta är ett utmärkt tillfälle att äga ett
hotellföretag.

I området Boveda, Lugo, i en lantlig stad nära Monforte de Lemos, hittar vi denna
unika fastighet till salu med 13 sovrum och en stor tomt på totalt 1 500 kvm.

Historiskt sett var fastigheten en ryttargård och byggdes om till ett litet gästhotell
allt eftersom åren gick. Fastigheten erbjuder 13 sviter, ett stort vardagsrum, ett
pensionat, en lounge och ett litet kapell. Det finns en parkeringsplats för fyra bilar.
Den totala konstruktionen av fastigheten omfattar 949 kvm.

När vi går in i fastigheten välkomnas vi av den täckta verandan. Här kan du parkera
3/4 bilar. Till höger hittar vi gästrummen. Alla rum har sitt badrum och ett
dubbelrum. I detta område hittar vi receptionen och på övervåningen ser vi en
sittgrupp för gästerna, eventuellt att använda som matsal och ett stort arbetsrum.

Utanför finns några annexbyggnader som för närvarande används för förvaring. Det
finns också ett litet kapell. Det finns ett litet gästhus med ett litet vardagsrum, 3
sovrum, ett badrum och ett kök.

För närvarande är verksamheten inte i drift och behöver uppdateras hela tiden.

Fastigheten har mycket potential att göra om till en trevlig lantlig miljö på
landsbygden i Lugo, bekvämt beläget en kort 10-minuters bilresa från Monforte de
Lemos och snabba förbindelser till stora motorvägar som förbinder resten av
Galicien.

Fastigheten vid ett tillfälle var ridområdet för ett palats vi har till salu bredvid denna
fastighet. Den delades senare upp i två stora fastigheter. Palatset och ridhotellet kan
köpas som ett paket och kan kombineras med båda fastigheterna, omvandlas till en
fantastisk kommersiell eller bostadsfastighet.

Denna fastighet erbjuder massor av potential för investerare eller entreprenörer som
vill göra denna fastighet till en spektakulär verksamhet, samtidigt som de köper
palatset. Stor potential för ett magnifikt fastighetsprojekt.

Vänligen kontakta Lucas Fox för mer information och för att ordna en visning.

lucasfox.se/go/vig36425

Utsikt över bergen, Trädgård, Terrass,
Garagem privada, Naturligt ljus, Högt i tak,
Parkering, Uppvärmning, Tvättstuga,
Öppen spis, Nära transportmedel,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Dubbla fönster, Chill out plats, Brunn
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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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