Grande propriedade com terreno para renovação completa não muito longe da Figueira da foz no
centro de Portugal.

Ref. Id

Área Habitável

Área Total

Preço

Quartos

Casas-de-banho

cf-166

299 sq. m

721 sq. m

80,000 EUR

3

1

Descrição
Esta grande propriedade tem um enorme potencial para se tornar uma excelente casa de família com muito carácter. Esta
propriedade em pedra necessita de alguma TLC. É uma propriedade que o tempo esqueceu e, com alguma visão e esforço,
poderia voltar a ser o lar de uma vez.

Situa-se numa pequena aldeia apenas a 15 minutos da Figueira da foz.

A propriedade tem todos os alojamentos no rés-do-chão. Existem vários quartos com piso de madeira e tectos com vigas
expostas. A entrada é no meio da propriedade, à direita está a despensa e a adega, esta é uma grande sala com pedra exposta e
também uma porta para as traseiras da propriedade que dá para o jardim das traseiras.

Em seguida está a cozinha da cabana, ainda a mesma de quando foi usada pela última vez. É quase como voltar no tempo. Tem
as panelas e frigideiras ainda penduradas nas paredes.

Em seguida está o quarto, um quarto duplo com piso de madeira e janela para a frente da propriedade, a partir daqui há uma
grande sala usada como sala, esta sala tem janelas de aspecto duplo, piso de madeira e teto de madeira também 2 quartos

menores fora dele. teriam sido pequenos quartos, cada quarto com piso de madeira.

Ao lado de um cômodo na parte de trás da casa, fica o banheiro e a lavanderia.

Uma escada de madeira para um grande sótão acima de toda a propriedade, que com madeira nova daria um ótimo espaço
extra, talvez um quarto extra e banheiro.
O terreno nas traseiras é um óptimo local para estacionamento fora da estrada com uma faixa de entrada para a propriedade.

O terreno possui atualmente várias árvores de fruto e áreas cobertas para viaturas.

A propriedade não fica longe da bela Figueira da Foz na costa de prata, famosa pela sua marina e praias de areia branca.

