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ÖVERBLICK

Ett exklusivt kulturminnesmärkt palats med anor från
1771, med många historiska egenskaper, en stor tomt,
högt i tak och ett historiskt bibliotek från 1700-talet,
beläget i provinsen Lugo, Galicien.

I området Boveda-Lugo hittar vi denna exceptionella egendom som går tillbaka till
slutet av 1700-talet.

Fastigheten är listad som ett palats av den spanska och galiciska arvsstiftelsen och är
helt skyddad. Detta innebär att särskild omsorg och professionella arkitekter skulle
behöva anlitas för att renovera detta projekt. Namnet på denna utsökta fastighet är
Pazo dos Marqueses de Vilaverde da Limia. Arkitekturen är inspirerad av den
välkända italienska arkitekten Andrea Palladio och designad av den framstående
galiciska arkitekten Lois de Monteagudo, en av de mest inflytelserika arkitekterna i
Spanien vid den tiden.

Den har neoklassiska pelare och täckta terrasser i både norra och södra fasaden.
Markeringar av italienska venetianska målningar kan fortfarande ses på utsidan av
fasaderna. Palatset har tre nivåer av rymd. På bottenvåningen hittar vi häststallet och
området där de flesta av djuren, då, var placerade. På första våningen ser vi det stora
vardagsrummet; på andra våningen hittar vi vinden. Bredvid huvudbyggnaden hittar
vi ett annex som används för förvaring och en vinkällare. Det finns också en liten ruin,
som användes för att göra bröd och djurförvaring. Den totala bebyggda storleken på
fastigheten mäter 1 200 m². Utanför finner vi trädgårdsdelen som mäter totalt 12.497
m². I trädgården finns historiska träd, fontäner och en stenmur som är nästan 2 meter
hög.

I bostaden finner vi entréhallen som leder via en trätrappa, fortfarande i gott skick,
till fastighetens vardagsrum. Originalmålning, trägolv och högt i tak är huvuddragen i
denna fastighet. På denna nivå hittar du ett utmärkt vardagsrum. Det finns också en
stor matsal med en stor vedeldad öppen spis i sten. På denna nivå finns fyra sovrum,
ett arbetsrum, ett kontor och många fler rum.

Ett stort historiskt bibliotek är också säkrat i ett säkert och välskött område, med
många historiska romaner från 1700-talet. Biblioteket ingår också i försäljningen av
fastigheten.

lucasfox.se/go/vig37723

Utsikt över bergen, Trädgård,
Tidstypisk karaktär, Naturligt ljus,
Mosaikgolv, Högt i tak, , Utsikt, Öppen spis,
Nära transportmedel, Larm,
Inbyggda garderober,
I behov av renovering , Grillplats, Förråd,
Chill out plats, Balkong
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Du kan nå norra och södra terrassen från alla rum på huvudplanet. Det finns även
tillgång till annexet.

Slottet och trädgårdsområdet kräver totalrenovering.

Det skulle vara idealiskt för alla som vill köpa den här fastigheten och konvertera den
till sitt privata bostadsområde eller överväga kommersiell användning för ett hotell.
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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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