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Azeitão (são Lourenço E São Simão) - Quinta

5
Quartos

6
Casas de banho

800
Área (m²)

5000

Piscina
Garagem

1 500 000 €
(EUR €)

Área terreno (m²)

Quinta T5 , 5000m2 - Piscinas - Garagem - Picão - Azeitão
Imobiliária Portuguesa Apresenta
Quinta com 5.000m2 - Garagem . Churrasqueira - Piscinas
Beneficiação com moradia com 600m2 inserida em Quinta com 5.000m2 com:
- garagem para várias viaturas;
- estacionamento exterior com acesso em calçada á portuguesa;
- piscinas (piscina para adulto e para crianças);
- zonas ajardinadas e parqueamento.
Zona calma, com bons acessos e a 10 kms das praias da Arrábida e a 35kms de Lisboa..
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Zonas interiores;
- Sala de convívio e sala de jogos;
- Sala de jantar;
- Jardim interior;
- Sala de convívio em mezanine no piso superior com terraço;
- Cozinha;
- Lavandaria.
- Quatro master suites com closet e wc privativo;
- um quarto de recreio.
Zonas exteriores;
- Piscina para adultos;
- Piscina para crianças;
- Barbecue;
- Campo de futebol relvado;
- Canil;
- Parqueamento exterior de viaturas;
- Garagem fechada para viaturas;
Inclui;
- Climatização;
- cozinha equipada;
- piscinas em funcionamento;
- fornecimento de água de rede publica;
- fornecimento de água com furo.
Espera revisão do Pdm para obtenção de licença utilização.
Possibilidade de permuta
Mais informações contacte, o Gestor do Imóvel Nuno Cardoso.
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