QUINTINHA 1316

REFERÊNCIA: 1316

TIPO DE IMÓVEL: Quintinha
DESCRIÇÃO:
Quinta com 7.500m2 de espaço exterior e
LOCAL:
jardim.Ideal para fazer turismo de habitação.
FREGUESIA: Avelar
Excelente privacidade mas apenas a 2 klm do
CONCELHO: Ansião
centro da Vilar de AvelarTem Piscina coberta e
DISTRITO:
Leiria
uma sauna. Furo artesiano para abastecimento de
TIPOLOGIA: T6 ou superior
água para a piscinaA casa de area util tem
ESTADO: Usado
580m2.Estão instalados paineis fotovoltáicos para
fornecer energía da toda a iluminação existente
TIPO DE NEGÓCIO:
Venda
no Jardim e exterior da casa. Possui uma cave
REFERÊNCIA: 1316
bastante ampla que serve para garagem de vários
ÁREA BRUTA CONSTRUÇÃO: 580 m2
carros, tem uma lavandaria e uma casa de banho
ÁREA DO TERRENO:
7500 m2
de serviço. Dessa mesma cave existe passagem
CERTIFICADO ENERGÉTICO: Em emissão
subterranea por túnel forrado com uma garrafeira
PREÇO:
575000 euros
que nos leva a uma extraordinária sala/adega/Bar
e a uma casa de banho. Deste espaço temos
acesso ao andar superior que é um anexo com
uma grande sala de jantar, sala de estar, sala de
jogos com mesa de snooker, cozinha tradicional
toda equipada incluindo também forno tardicional
a lenha, uma arrecadação e ainda uma casa de
banho. Trata-se de um anexo junto á casa
principal para onde pode levar todos os seus
amigos.A casa principal tem hall de entrada, sala
de estar, cozinha com sala de jantar e outra sala
de estar equipada com uma lareira, 3 quartos e
duas casas de banho. No primeiro andar temos
mais um bonito hall, 3 quartos e 3 casas de
banho.Todod os 6 quartos teem acesso a
varandas para o exterior da casa, tais como
também toda as divisões da casa teem acesso ao

exterior, anexo e Jardim da casaTrata-se de uma
venda a excelente preço. Negócio de
Oportunidade!!!! Preço não é negociável porque o
preço de mercado e de custo de construção
atendendo ao materiais usados é de 750.000
eurosClassificação Energética: Em emissão
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