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Salvaterra De Magos E Foros De Salvaterra - Terreno

1682
Área (m²)

35 000 €

1682

(EUR €)

Área terreno (m²)

Terreno Urbano 1.682m2
Excelente oportunidade!
Terreno urbano com 1.682m2 .
Com 16.5m de frente e com projeto aprovado.
Situada no Ribatejo, Salvaterra de Magos 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.
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Há várias atividades relacionadas com a natureza que pode fazer: passeios a cavalo, 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 40 minutos de distância. com
acessos fáceis a várias autoestradas.
Situa-se próximo de escolas, farmácia, médico...
Venha a Salvaterra de Magos!
Aproveite para disfrutar de bons momentos de lazer no Rio Tejo ( Praia Doce), na aldeia piscatória o
Escaroupim e visitar a Falcoaria Real.
Aguardo a sua visita!
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