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In the heart of Lower Highland awaits an exceptional property, where generations of Denver families have
made their home, left their mark, and where local lore places one of Denver’s legendary stagecoach stops
along the historic Overland Trail. Built in 1886, Vallejo is one of the original homesteads in the neighborhood.
In more recent years, the property has been completely renovated, w the farmhouse receiving a modern
facelift & addition, & the Historic Garage being converted into an über chic guest house. For a complete
description and to view all the photos, please visit 3329Vallejo.com.
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