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Santo Isidoro e Livração - Moradia

4
Quartos

5

578

Casas de banho

Área (m²)

41145

Piscina
Garagem

1 600 000 €

Área terreno (m²)

(EUR €)

Quinta na margem do rio Tâmega com 3 casas e cais de atracagem
em Marco de Canaveses
Quinta na margem do rio Tâmega com 3 casas e cais de atracagem em Marco de Canaveses.
Tem com 4.1 Hectares, frente de rio com cerca de 300 metros, uma casa principal com piscina e
duas casas separadas, lagar e adega.
A propriedade é murada.
Junto à entrada principal possui uma casa antiga recuperada, tem uma adega e um lagar com
maquinaria para uma pequena produção vinicola.
Um arruamento privado liga os extremos da quinta até à casa principal. Pelo caminho, um antigo
telheiro foi aproveitado para fazer uma pequena casa de lazer.
A casa principal, construida na decada de 90, tem um amplo piso térreo com cozinha, sala comum,
casa de banho e dois quartos de suite, um piso superior com mais dois quartos em suite. No piso
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inferior uma sala de jogos e uma ala com bar.
Boa construção com paredes em pedra e com aquecimento central a gás.
Vidros duplos.
Tijoleira no r/c e soalho de madeira no piso superior
No exterior ajardinado possui uma ampla piscina com vistas para o rio, cobertura para viaturas e
prédio de apoio com divisões para arrumos.
Zona de barbecue no recuado da casa.
A propriedade estende-se até ao rio Tâmega, com várias árvores numa margem ribeirinha de mais
de 300 m.
Tem cais de acostagem para barcos.
Propriedade com muitas potencialidades para organização de eventos, como casamentos,
baptizados e outros.
Pode também servir para alojamento local, em particular turismo rural, aproveitando as três casas
existentes.
Bons acessos para a autoestrada A4 e ligação ao Porto.
Preço sob consulta
Profissionais: aceita-se partilha para este negócio.
English
Stunning farm with 4.1 HA, river front with about 300 meters, a main house with swimming pool and
two separate houses, mill and cellar.
Ideal for events and/or for local accommodation.
The property is walled.
Next to the main entrance it has an old restored house, with a cellar and a mill with machinery for a
small wine production.
A private street connects the entrance of the farm to the main house. Along the way, an old shed was
used to build a small leisure house.
The main house, built in the 90's, has a large ground floor with kitchen, lounge, bathroom and two
en-suite bedrooms, an upper floor with two more en-suite bedrooms. On the lower floor there is a
games room and a division with a bar.
Good construction with stone walls and gas central heating.
Double window glasses.
Ceramic flooring on the ground floor and wooden flooring on the upper floor
In the landscaped exterior, it has a large swimming pool with views of the river, a cover for vehicles
and a support building with storage divisions.
Barbecue area in the back of the house.
The property extends to the river Tâmega, with several trees on a riverbank of more than 300
meters.
It has a dock for boats.
Property with a lot of potential for organizing events, such as weddings, and others.
It can also be used for local accommodation, in particular rural tourism, taking advantage of the three
existing houses.
Good access to the A4 motorway and connection to Porto.
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Price on request
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