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

R$ 1.200.000,00

Descrição
Viver bem é um estado de espírito, é algo que devemos cultivar a cada momento. Este apartamento foi projetado com o espaço e a qualidade, a vista e a
localização para que você viva aqui o que existe de melhor dentro de você! São 166,88 m² de área privativa, living estar/jantar com sacada fechada, espaço
gourmet com churrasqueira/bifeira, cozinha mobiliada, ampla área de serviço individual com sacada fechada, lavabo, circulação, três suítes sendo a suíte
principal com closet e sacada aberta, rebaixe em gesso em todos os ambientes, espera para split, espera para lareira, piso laminado na área íntima e
porcelanato na área social. A essência de viver bem! Residencial com jardins externos que embelezam e dão as boas vindas para quem chega, hall de entrada
mobiliado, salão de festas mobiliado e equipado, dois elevadores, apenas três apartamentos por andar, sistema de monitoramento por câmeras, revestimento
externo em pastilha cerâmica, vidros termoacústicos, revestimento das escadas em granito e medidores individuais. *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 Suíte(s)
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Bifeira
 Câmeras de Segurança
 Churrasqueira
 Closet
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Espaço Gourmet
 Espera Lareira
 Espera Split
 Fachada Pastilhada
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Jardim
 Lavabo
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada
 Sacada Fechada
 Salão Festas Mobiliado
 Vidro Duplo

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Lessence
Número do Apartamento: 202
Número do Box: conferir
Total Apto por Andar: 03
Chaves: Com a proprietária
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
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