
Apartamento | Andar Inteiro
Botafogo, Bento Gonçalves | RS - Rio Grande do Sul

R$ 858.600,00

Descrição
Com uma vista panorâmica para o Vale dos Vinhedos, tudo o que você sempre sonhou está aqui no alto da Cidade, com uma particularidade ímpar e uma
infraestrutura diversificada. Apartamento novo de andar inteiro, com 144,71 m² de área privativa, hall de entrada, living estar / jantar com ampla sacada
fechada, espera para lareira, cozinha com churrasqueira, área de serviço individual com sacada aberta, gabinete, lavabo, circulação, dois dormitórios simples,
ampla suíte com closet, banho social, piso laminado na área íntima, porcelanato na área social, espera para split em todos os ambientes, espera para
hidromassagem, sanca de gesso, espera para água quente, e duas vagas lado a lado na garagem. Hall de entrada, jardins externos, um elevador, medições
individuais, captação da água da chuva, esquadrias em alumínio anodizado, e detalhes em mármore travertino na fachada. A qualidade de vida que você e sua
família merecem, está aqui! " Projeto realizado pela Villa Giardino Italínea ". Meramente ilustrativo, e aberto a modificações mediante interesse. *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
 3 Banheiro(s)
 1 Suíte(s)
 2 Quarto(s)
 203,64 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Churrasqueira
 Closet
 Elevador
 Espaço Gourmet
 Espera Lareira
 Espera Split
 Esquadria Alumínio
 Gabinete
 Hall de Entrada
 Interfone
 Jardim
 Lavabo
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Porteiro Eletrônico
 Sacada
 Sacada Fechada
 Salão Festas
 Sanca Gesso

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Belo Horizonte
Número do Apartamento: 701
Número do Box: 106 e 107
Total Apto por Andar: 01
Chaves: Com o proprietário
Posição Solar: Norte-Sul-Leste-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
Posição Solar: Norte-Sul-Leste-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
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