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DESCRIÇÃO

Bela quinta renovada com vistas deslumbrantes sobre as
vinhas circundantes na bonita zona vitícola de Penedés.
Esta impressionante quinta, recentemente renovada com os mais elevados padrões,
apresenta-se em estado impecável e está pronta a ser habitada imediatamente. A
elegante renovação com grande atenção aos detalhes inclui todas as suas
características originais, bem como todas as comodidades necessárias para um estilo
de vida moderno.
Esta quinta é composta por uma casa principal e uma casa anexa, que antigamente
era um galpão para galinhas, mas agora é composta por uma ampla sala de estar e
cozinha de verão, perfeita para entretenimento com churrasqueira embutida e
janelas de vidros triplos que permitem para desfrutar das vistas do belo ambiente
rural. Da mesma forma, o rés-do-chão alberga a sala técnica e a garagem.
A casa principal se abre para um grande hall que leva à cozinha rústica, sala, sala de
jantar ensolarada, escritório e despensa com escadas que levam a um patamar
espaçoso com 4 quartos duplos, incluindo uma suíte master no primeiro andar.
O exterior consiste em um pequeno vinhedo privado, gramado e árvores, e uma
garagem espaçosa. O terreno dispõe ainda de amplo espaço para instalação de uma
grande piscina.
Esta bela quinta seria uma segunda casa perfeita para quem procura sossego e
tranquilidade num ambiente natural repleto de beleza. Devido à sua proximidade
com outras cidades próximas, também seria uma casa de família maravilhosa.
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Vistas à montanha, Terraço, Jardim,
Private garage, Vinhedos, Tectos altos,
Luz natural, Edificio da época,
Características da época,
Radiadores para pavimento,
Estacionamento, Vistas, Varanda,
Renovado, Poço, Lavandaria,
Janelas de vidro duplo , Exterior, Despensa,
Cozinha equipada, Churrasco, Chaminé,
Armários empotrados , Aquecimento,
Alarme
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Informação importante em relação às propriedades oferecidas pela Lucas Fox. Os dados de cada imóvel não são parte de uma oferta ou de um contrato. Não devem ser
consideradas exactas ou factíveis as declarações feitas por Lucas Fox, verbalmente ou por escrito, a respeito do imóvel, o estado em que se encontra ou o seu valor. Nem a
Lucas Fox nem nenhum outro agente associado tem nenhuma autoridade para realizar declarações acerca do imóvel, assim como, toda a informação está livre de
responsabilidade por parte dos agentes, vendedor (es) senhorio (s). Antes de assinar qualquer documento relacionado com o imóvel, recomendamos a todos os clientes que
consultem um advogado por sua própria conta e em caso necesário, façam uma investigação com o sentido de determinar o seu estado e tamanho. O comprador deve verificar
as àreas, tamanho e distâncias uma vez que são valores aproximados.
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