Moradia em Pedra com Vistas Fantásticas, perto de Ansião no Centro de Portugal

Ref. Id

Área Habitável

Área Total

Preço

Quartos

Casas-de-banho

S-1146

259 sq. m

1750 sq. m

295,000 EUR

4

4

Descrição
Esta é uma propriedade toda ela em pedra, os atuais donos compraram uma ruína e transformaram-na nesta fabulosa moradia
em 2008. Tem vistas fantásticas, numa zona muito tranquila e isolada.
Esta propriedade é composta por dois pisos:
Rés-do-Chão:
- Cozinha
- Sala de Jantar
- Casa de Banho
- 2 Salas de Estar
- 1 Quarto En-Suite
1º Andar
- 3 Quartos (1 En-Suite)
- 1 Casa de Banho
Anexo:
- Escritório
- Cozinha / Churrasqueira

- Sala de Máquinas
- Garagem
- Oficina
- Piscina
No rés-do chão, temos uma cozinha ampla toda ela equipada e com bons armários para arrumação, uma despensa com
prateleiras que dá apoio à mesma. Passamos a uma sala de jantar, subimos 4 degraus e temos um grande salão com muita
luminosidade, com a parede do fundo com a pedra à vista, uma boa lareira e tem som ambiente. Dois degraus abaixo temos um
espaçoso hall de entrada (entrada pela porta principal), com portas de vidro de correr para o pátio onde se encontra a piscina e
uma casa de banho com chuveiro. Uma sala de estar também esta com portadas em vidro com vista para a piscina, e um quarto
en-suite, com guarda-roupa embutido e uma casa de banho com banheira.
De volta à cozinha, temos uma escadaria que nos leva ao 1º andar. Um extenso corredor leva-nos a 2 quartos com guarda-roupa
embutidos, uma casa de banho com banheira de hidromassagem, e mais um quarto en-suite com uma área grande, com uma
varanda com fantásticas vistas para o redor da propriedade e uma casa de banho com chuveiro.
Mesmo em anexo à casa temos um escritório todo ele envidraçado.
Uma cozinha exterior equipada com lavatório, banca, forno e churrasqueira, junto ao pátio onde temos uma piscina e um espaço
de lazer para fazer refeições ou somente relaxar, temos ainda uma eira. Em anexo também temos uma casa de máquinas, uma
garagem e uma oficina.
Na traseira da casa, o atual dono, transformou o espaço num pequeno “bosque”, com sucalcos suportados por muros de pedra.
Jardins cuidados e várias árvores de fruto aconchegam todo o espaço envolvente com cerca de 1.500m².
Toda a casa tem vidros duplos, algumas paredes com a pedra à vista e aquecimento central.
Esta é uma fantástica moradia com vistas fantásticas e numa localização privilegiada a cerca de 3Km de Ansião, onde tem tudo o
que necessita para o seu dia a dia, desde bancos, supermercados, farmácia, escolas e bons acessos a estradas que nos levam a
todo o pais.

