Casa com 5 quartos para actualização na cidade de Ansião

Ref. Id

Área Habitável

Área Total

Preço

Quartos

Casas-de-banho

CF-95

148 sq. m

214 sq. m

175,000 EUR

5

3

Descrição
Casa com 5 quartos para actualização na cidade de Ansião, no centro de Portugal.

Esta casa exclusiva de 5 quartos precisa de alguns cuidados e atenção para reviver a sua antiga glória, registrada em 1937, esta
casa tem o estilo antigo de uma casa dos anos 30, que muitas casas modernas não podem alcançar, a história e a decoração de
esta casa grande é original e muito charmosa.

Possui muito carácter, e é uma propriedade muito espaçosa e bem proporcionada, tem muitas características originais e inclui
corte de teto e decoração em muitos dos quartos.

A casa está situada em uma rua de sentido único e está a uma curta distância da cidade e todas as comodidades, é afastado da
estrada e tem uma garagem, bem como um espaço de estacionamento na frente da entrada da propriedade para a casa tem o
dobro portas da frente em um grande corredor longo com quartos de cada lado.

Existem 2 salas de estar para a frente da casa um dos dois lados do corredor, um é um restaurante lounge com lareira com
mármore surround e manto este quarto tem uma parede característica em pedra e portas duplas para a frente também tem um
teto de madeira.

O segundo salão / sala de estar tem portas de pátio para a frente da casa e é ligeiramente menor novamente com teto de
madeira que também poderia ser usado como um quarto extra, se necessário.

Mais ao longo do corredor até um par de etapas é o banheiro que tem uma banheira, lavatório, vaso sanitário e bidê.

Um corredor leva para a cozinha e sala de jantar que tem muito espaço na sala de jantar tem uma lareira com manto de
mármore.

A cozinha tem parede de madeira e unidades de base com bancadas de mármore, aquecedor de água, pisos e paredes de
azulejos, um passo para baixo leva a outro corredor que leva à frente da casa nesta área precisa de alguma atenção.

Para a parte de trás da casa é uma porta para o pátio coberto, aqui você vai encontrar uma área de estar com construído em
churrasco ideal naqueles dias quentes de verão. Uma escada externa leva a uma área de pátio no primeiro andar, uma grande
armadilha de sol.

Uma escada de madeira interna para o primeiro andar com corrimão leva ao patamar com madeira e portas duplas de vidro na
frente que levam para a grande sala de plano aberto, para a esquerda o corredor flui e acessa os quartos.

Há 5 quartos, alguns precisam de atenção para tornar-se habitável novamente alguns também têm características originais,
como rosas de teto e coving dar muito carácter, também neste andar é uma segunda casa de banho com banheira, lavatório e
WC o banheiro foi revestido no chão e paredes e leva para o salão.

O grande salão tem muitas janelas permitindo uma boa quantidade de luz natural para esta sala, tem uma porta de acesso para
o terraço exterior com os passos para o pátio abaixo, no interior tem uma lareira com tijolo surround e manto de mármore. O
quarto principal tem portas duplas de madeira para a frente da propriedade uma bela decoração central rosa e coving.

Esta casa tem muito carácter, no entanto, necessita de ser actualizada, as características originais que tem agora são raras e
podem ser feitas com alguma atenção aos detalhes.

Lado de fora

Para a parte traseira é um pequeno pátio e um jardim murado, embora muito pequeno, no entanto, a terra que pode ser
comprada por negociação separada, se necessário.

A cidade de Ansiao é uma cidade pequena com muitos restaurantes, cafés, bancos e escolas. Há todas as comodidades
necessárias para a vida cotidiana.

Apenas um par de quilômetros de distância é a zona industrial com muitas saídas para materiais de construção etc.

Ansiao é um lugar simpático com um bom pressentimento, próximo das principais estradas para Coimbra e Tomar, a poucos
quilómetros de distância.

Coimbra 25 minutos

Tomar 30 minutos

Costa 40 minutos

