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Abelhaz- Soc. de Mediação Imobiliária, Lda

Quinta T4 Elvas
REFERÊNCIA: 8001100-7379
LOCALIZAÇÃO
Distrito: Portalegre
Concelho: Elvas
Freguesia: Terrugem e Vila Boim
Localidade:
Finalidade: Venda
Estado: Usado
Área útil: 320.00 m²
Área terreno: 5000.00 m²
Ano de Construção: 2005
Preço: 495.000 €
Quinta de 5000m2 com vinha em
Terrugem - Elvas

Quinta com 5.000m2 com vinha, na Terrugem, em Elvas, com moradia térrea com
4 quartos, sala de estar de 42m2 com lareira, sala de jantar (16m2), cozinha
equipada e alpendre com churrasqueira, virado para a agradável piscina.
Tem um anexo com 32m2, com casa de banho e quarto em mezanine com 20m2.
Adega com 160m2 com cozinha industrial com forno a lenha, prensa de uvas e
casa de banho. Ar-condicionado, painéis solares, grande jardim relvado, piscina,
árvores de fruto.
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A aldeia da Terrugem conhecida pelos seus restaurantes, fica a 13 km de Borba e
a 16km de Elvas. Até Badajoz é um pulinho (...mais ou menos 15km).
Venha desfrutar do campo e do sossego, venha viver com qualidade.
Marque já a sua visita e contacte a consultora Anabela Dionísio através do
+351917950345 (WhatsApp) ou anabela.dionisio.abelhaz@gmail.com.
A equipa da AZ Real Estate, Grupo AbelhaZ & Cashouse, sediada na Guia Cascais, opera nesta atividade há mais de 20 anos.
Com ética e profissionalismo, prima por prestar um serviço de excelência em todas
as etapas do negócio.
Dedicada aos clientes, a AZ Real Estate transforma a transação imobiliária numa
experiência a repetir.
O nosso objetivo como profissionais de Mediação Imobiliária é proporcionar aos
nossos clientes a melhor solução e alcançar com sucesso o resultado ideal para a
concretização do negócio.
A AZ Real Estate oferece aos Clientes interessados uma vasta bolsa de imóveis,
com preços sempre atualizados, sendo o desejo da nossa Empresa, através das
nossas soluções transmitir a confiança, o rigor e a experiência que nos identifica.
A AZ Real Estate, investe na promoção dos seus serviços, através de parcerias
com inúmeros websites nacionais e internacionais, permitindo uma maior
divulgação dos imóveis a comercializar, ampliando assim a nossa lista de clientes.
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