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Salvaterra De Magos E Foros De Salvaterra - Moradia

4
Quartos

2
Casas de banho

178
Área (m²)

900

Garagem

375 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Moradia T4- Foros de Salvaterra
Moradia T4
Foros de Salvaterra
Excelente moradia construída num lote de terreno com cerca de 900m2 e tem cerca 178m2.
Exposição solar durante todo o dia.
É composta por:
Hall de entrada
4 quartos, um deles c/ suíte e todos têm roupeiros embutidos e com AC.
1 WC de serviço com banheira
2 salas, sendo uma com recuperador de calor
Cozinha totalmente equipada
Caldeira para aquecimento de águas e aquecimento central
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Instalação para A/C nas restantes divisões
Chão flutuante em todas as divisões , excepto na cozinha e wc
Redes mosquiteiras em todas as janelas
Tem churrasqueira e forno do pão
1 anexo
Garagem
Furo e sistema de rega automático gota á gota.
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, 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!
Até já!
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