Moradia com 5 quartos entre a cidade de Tomar e o rio Zêzere no centro de Portugal

Ref. Id

Área Habitável

Área Total

Preço

Quartos

Casas-de-banho

TZ662

283 sq. m

1640 sq. m

170,000 EUR

5

6

Descrição
Moradia com 5 quartos entre a cidade de Tomar e o rio Zêzere no centro de Portugal

Esta propriedades estão localizadas próximo da povoação de Olalhas no concelho de Tomar.

A propriedade é composta por uma moradia de rés chão com cerca de 300 m2 e tem 5 quartos de boas dimensões, sendo 3
deles com casas de banho privativas.

Tem uma cozinha toda equipada com recuperador de calor e uma sala ampla também com recuperador de calor e tem duas
casas de banho sociais.

Todas as divisões estão equipadas com ar condicionado.

Esta moradia tem um espaço amplo de apoio para festas e convívio onde tem um forno a lenha, churrasqueira para grelhados e
mais uma casa de banho.

No exterior tem um terreno todo murado onde tem várias árvores de fruto e um furo com muita água que abastece a
propriedade e tem uma área de 1.640 m2.

LOCALIZAÇÃO:

Está a 20 minutos da cidade histórica de Tomar com o histórico Convento do Cristo e Castelo construído pelos Cavaleiros
Templários no século XII e está classificado como Património Mundial pela Unesco.

Para o lago da Barragem de "Castelo de Bode" é apenas cerca de 10 minutos de distância. Este lago é popular para todos os
tipos de atividades de desportos aquáticos. O lago também é um paraíso para a vida selvagem com água muito pura e existem
várias praias fluviais perto a propriedade onde você pode relaxar ao sol.

O acesso à auto estrada é de cerca de 15 minutos, onde chega ao aeroporto de Lisboa em uma hora e meia, embora seja
possível utilizar o comboio ou autocarro para esta viagem.

A costa do mar é de cerca de quarenta e cinco minutos de carro, onde você tem belas praias, como a Nazaré, S. Martinho do
Porto e Peniche ideal para os amantes do surf e outras atividades de mar.

