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Santo Estêvão - Moradia

4
Quartos

3
Casas de banho

4800

5100

Área (m²)

Garagem

400 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia T4 - Foros de Almada
Venha conhecer esta excelente moradia T4 com 300m2, inserida num lote de terreno com 5.100m2.
É uma casa térrea com aproveitamento de sótão. Todas as aréas são amplas e com muita luz
natural.
O r/chão é composto por:
- um espaçoso Hall de entrada, 4 quartos, sendo um deles suite, dois têm roupeiro embutido em
madeira maciça e o outro tem roupeiro no corredor.
- tem 3 wc, 1 sala de estar, 1 sala jantar com lareira e cozinha equipada.
- no sótão tem 3 arrecadações.
Ainda dispõe de garagem com wc, aquecimento central com caldeira, aspiração central, furo, rega
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automática em toda a área, árvores de fruto e um enorme jardim.
Está localizada numa zona calma e rodeada pela natureza.
Situada no Ribatejo, Benavente é uma vila calma e acolhedora, com a grande lezíria do Tejo, aos
seus pés.
Se gosta de ambientes tranquilos, onde reina a paz e o sossego este é o sítio certo para viver. Aqui
terá a qualidade de vida com que sempre sonhou.
Terra de tradições e de rico património histórico, mas também terra de cavalos, extensos arrozais,
rica gastronomia e muito mais.
Há várias atividades relacionadas com a natureza que pode fazer: passeios a cavalo, golf, praias
fluviais, caminhadas á beira rio, visitas aos campos de arroz, e parques de lazer.
Além de que está perto da grande capital, Lisboa que fica a apenas 20 minutos de distância.
Benavente tem uma posição geográfica estratégica com acessos fáceis a várias autoestradas e
cidades.
Se quer viver numa zona tranquila não hesite em contactar-me!
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