Bem localizado apartamento T3 em Ferreira do Zêzere – Centro de Portugal

Ref. Id

Área Habitável

Área Total

Preço

Quartos

Casas-de-banho

S-1220

277 sq. m

277 sq. m

120,000 EUR

3

2

Descrição
Bem localizado apartamento T3 em Ferreira do Zêzere – Centro de Portugal
Este apartamento situa-se num prédio com 3 andares, no rés-do-chão.
Este é composto por:
- 3 quartos,
- cozinha,
- despensa,
- sala de estar,
- 2 casas de banho,
- varanda,
- arrecadação,
- lugar de garagem.
Ao entrarmos no prédio, temos um hall.
Este apartamento encontra-se no Rc/h direito.
Ao entrar no apartamento, temos um corredor, que do lado esquerdo da entrada fica um sala de estar (24,78m²) bastante
solarenta, com boa dimensão para se fazer de sala de estar e de jantar se assim o entender.
Ao fundo do corredor, a cozinha (13,60m²), equipada com esquentador, fogão e forno a gás, exaustor e caixote do lixo

encorporado no armário, com espaço para meter máquina de lavar roupa e máquina para lavar loiça. Tem ainda uma boa
despensa (2,21m²).
Um outro corredor com armários embutidos na parede com imensa arrumação, com um quarto (13,75m²) de frente, com um
armário embutido na parede de duas portas e uma varanda que dá para as traseiras do prédio.
Segue-se outro quarto (13,60m²), também com armário embutido na parede com duas portas.
Uma casa de banho (4,55m²) interior, com banheira, lavatório, sanita e bidé.
O terceiro quarto é en-suite virado para a frente do prédio, o quarto (17,36m²) tem um armário embutido na parede com três
portas e uma casa de banho (3,92m²) interior com chuveiro, sanita bidé e lavatório.
Este apartamento tem um lugar de garagem (18,58m²) fechada nas traseiras do prédio e uma arrecadação (8,15m²).
Este apartamento é bastante solarento e numa zona bastante sossegada.
Está muito bem situado na Vila de Ferreira do Zêzere, onde tem a poucos metros tudo o que necessita para o seu dia a dia,
desde centro de saúde, bancos, farmácias, supermercados, cafés, restaurantes, etc.
Está a cerca de 10 minutos da autoestrada que o leva até Lisboa e ao aeroporto em uma hora e 30 minutos.
Está a 20 minutos da cidade histórica de Tomar
Está a 5 minutos do Rio Zêzere onde tem uma paz e tranquilidade e onde pode praticar desportos ou de lazer.

