Casa rural em pedra para reconstruir a 10 km da cidade de Tomar no centro de Portugal

Ref. Id

Área Habitável

Área Total

Preço

Quartos

Casas-de-banho

TZ553

116 sq. m

5280 sq. m

Preço a Pedido

3

—

Descrição
Casa rural em pedra para reconstruir a 10 km da cidade de Tomar no centro de Portugal
Casa em pedra para restaurar com uma área 116,00 m2 e um terreno com 5.280,00 m2, está localizada em uma pequena aldeia,
tranquila do centro de Portugal.
A casa está praticamente ampla, podendo fazer as divisões ao seu gosto.
Tem um alpendre ao longo da casa na parte de trás da mesma.
O terreno tem uma eira em pedra e algumas ruínas também em pedra, tem várias árvores ao longo do terreno.
A casa é servida por estrada de asfalto, onde há água e eletricidade que podem se conectar.
A praia fluvial de Agroal com sua famosa água termal, esta praia tem a bandeira azul a apenas 10 minutos de carro.
LOCALIZAÇÃO
A propriedade fica em uma pequena aldeia a cerca de 20 minutos da vila de Ferreira do Zêzere e a 20 minutos da cidade
histórica de Tomar, que tem supermercados, lojas, cafés, restaurantes, centro de saúde, escolas, um mercado semanal, piscinas
e o histórico Convento do Cristo e Castelo construído pelos Cavaleiros Templários no século XII e está classificado como
Património Mundial pela Unesco.

Para o Lago da Barragem do Castelo de Bode está apenas a cerca de 30 minutos de distância. Este lago é popular para todos os
tipos de atividades de desportos aquáticos. O lago é também um paraíso para a vida selvagem com água muito pura e existem
várias praias fluviais perto da propriedade, onde pode relaxar ao sol.
O acesso à auto estrada está a cerca de 20 minutos, onde chega ao aeroporto de Lisboa em uma hora e meia, embora seja
possível utilizar o trem ou ônibus para esta viagem. A costa de mar está a cerca de uma hora e meia de carro onde tem belas
praias como a Nazaré, ideal para os amantes do surf e outros desportos de mar. O aeroporto de Lisboa é servido por várias
companhias aéreas de baixo custo que operam voos regulares entre Portugal e o Reino Unido e outros países europeus.

