Casa senhorial com 6 quartos no centro de Areias

Ref. Id

Área Habitável

Área Total

Preço

Quartos

Casas-de-banho

S-1287

0 sq. m

583 sq. m

185,000 EUR

6

3

Descrição
Casa Senhorial com 6 quartos no centro de Areias

Esta fantástica propriedade fica localizada no centro de Areias, tem quatro pisos e está em perfeitas condições de conservação.
A casa pode ser acedida por através de diferentes entradas. Uma delas dá entrada para a cave onde se encontra uma zona de
reunião com amigos ou familiares constituida por uma sala de refeições e um bar, existe uma pequena cozinha, um estúdio, e
um WC de serviço. A partir da cave podemos usar as escadas interiores para chegar ao rés do chão ou usar a entrada exterior.
No rés do chão encontramos uma sala de estar/jantar com salamandra, cozinha aberta para a sala de refeições, um hall de
entrada, WC e um quarto. Este piso tem vista priveligiada para a fantástica igreja matriz que pode ser observada a partir de
diversas divisões da casa.
O rés do chão tem acesso ao 1º andar através de umas escadas de pedra impressionantes, e neste andrar encontramos 5
quartos, uma casa de banho, cozinha e sala de estar. Este piso pode ter um acesso independente uma vez que há uma porta de
entrada exterior diretamente para as escadas de pedra . Pode desta forma ser transformado num alojamento local e ser possível
para os proprietários habitarem no rés do chão.
Existe ainda um sótão, com bastante espaço de arrumação.
Toda a casa está em perfeito estado de conservação, tem soalho de madeira e vidros duplos. Parte da mobília está incluída, este
pormenor será discutido com o proprietário.
A casa fica localizada no centro de Areias e tem acesso a vários serviços como centro de saúde, centro escolar, café, merceaira,
mercado municipal, entre outros.

Areias fica a proximadamente 10Km de Ferreira do Zêzere e 20Km de Tomar.

