
Apartamento | Semimobiliado
São Bento, Bento Gonçalves | RS - Rio Grande do Sul

R$ 1.950.000,00

Descrição
Localização privilegiada! Região nobre, próxima a diversos serviços, restaurantes, shopping, lazer, saúde e muito mais. Apartamento semimobiliado com 195,54
m² de área privativa, amplo living estar/jantar com sacada integrada (oeste ), espaço gourmet com churrasqueira/bifeira, cozinha bem ventilada com
acabamento em pedra silestone ( garantia de beleza e durabilidade ), área de serviço com sacada fechada, junker, lavabo, gabinete, circulação, primeiro
dormitório simples todo mobiliado, banho social, segundo dormitório suíte, terceiro dormitório suíte com closet, espera para hidromassagem, e ampla sacada
fechada. Piso de madeira na sala e dormitórios, piso porcelanato na cozinha e áreas úmidas, gesso em todo o apartamento, rebaixe em gesso nos dormitórios
com luzes embutidas, água quente, split, papel de parede na decoração de alguns ambientes, calefação em todos os ambientes e persianas blackout. Mobiliário
Lojas Florense - Garantia de qualidade. Apenas dois apartamentos por andar, todos ensolarados e bem ventilados com amplas aberturas e vista privilegiada para
a Cidade. Revestimento externo em pastilha cerâmica, salão de festas mobiliado e equipado, captação água da chuva, escadas internas revestidas em granito,
dois elevadores, hall de entrada mobiliado e jardim externo dando as boas vindas a quem chega no residencial. A localização em uma região alta de Bento
Gonçalves proporciona uma visão maravilhosa da cidade. E aqui é assim, abrir as janelas é presenciar um horizonte de beleza e contemplação. *Os imóveis
anunciados em nossa página são de propriedade de terceiros, e poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Rudimar Zini
ismael@imoveisrudimarzini.com.br
54 9 9944 5566

Características
 4 Banheiro(s)
 3 Quarto(s)
 254,70 m²
 3 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Bifeira
 Câmeras de Segurança
 Churrasqueira
 Closet
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Espaço Gourmet
 Espera Lareira
 Fachada Pastilhada
 Gabinete
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Jardim
 Junker
 Lavabo
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Papel De Parede
 Persiana Blackout
 Piso Madeira
 Piso Porcelanato
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada Fechada
 Sacada Integrada
 Salão Festas Mobiliado
 Sanca Gesso
 Split

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Savoie
Número do Apartamento: 902
Número do Box: 39, 40 e 41
Total Apto por Andar: 02
Total de Apto no Edifício: 24
Chaves: Com a proprietária
Posição Solar: Norte-Leste-Oeste
Posição Solar do Edifício: Leste
Posição Solar: Norte-Leste-Oeste
Posição Solar do Edifício: Leste
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