Moradia T2 com boa localização

Ref. Id

Área Habitável

Área Total

Preço

Quartos

Casas-de-banho

S-1201

76 sq. m

813 sq. m

110,000 EUR

2

2

Descrição
Esta casa de campo isolada com dois quartos tem muitas das características tradicionais originais, com uma boa localização à
beira de uma aldeia com belas vistas perto de Ansião e Pombal, no centro de Portugal.
Esta propriedade consiste em:
Térreo
Sala de estar de cozinha de plano aberto Grande corredor Banheiro com chuveiro 2 quartos Espaço do telhado Grande espaço
fácil de converter como quarto BanheiroLado de fora

Terraço
3 dependências Depósito de poço / água Grande jardim
A casa está pronta para se mudar, embora haja espaço para melhorias. Foi renovado com uma cozinha e banheiro modernos. As
características originais foram restauradas de acordo com a sensação de uma casa de campo, incluindo o piso tradicional e os
azulejos.A frente da propriedade é privada da estrada, entrando pelo portão de metal no terraço ensolarado. A porta da frente
leva a um grande corredor que é o centro da casa. À esquerda, a cozinha e a sala de estar de plano aberto oferecem um bom
espaço com muita luz natural. A cozinha está equipada com unidades de madeira e uma bancada em granito existe uma lareira
original, na sala há um queimador de madeira recém-instalado para aquecimento extra no inverno.Além disso, a partir do
corredor, há dois quartos grandes o suficiente para uma cama de casal e um banheiro com chuveiro.

O grande jardim é cercado por uma parede separada em seções ao redor da casa. Há um depósito de água de pedra e o círculo
de trilha original, com diversas árvores frutíferas, oliveiras e uma grande nogueira. Este é um jardim de bom tamanho e com
muito potencial. Existem muitas plantas estabelecidas com um passeio pelo pagode, tornando-o um jardim muito interessante.
No círculo da trilha, existe outro grande espaço parcialmente iluminado, onde o atual proprietário utilizou as dependências
como estúdio, despensa e despensa. Nos fundos da casa há outro jardim que leva ao outro lado da casa. Neste lado da casa, há
degraus que levam ao espaço do telhado, um terceiro quarto foi criado com uma suíte w / c.
A casa está situada em uma rua tranquila, perto do ic8, a 10 minutos de carro da cidade de mercado local, Ansião, você
encontrará todas as comodidades, incluindo um centro de saúde, bancos, escolas, restaurantes, piscina municipal, academia,
supermercados etc. bem como ligações rodoviárias rápidas e fáceis para todas as direções em Portugal. Tem vizinhos próximos,
mas a propriedade e o grande jardim não são muito procurados.

