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

R$ 850.000,00

Descrição
Morar no Centro da cidade é o resumo de uma vida prática, com bem estar e privilegiada para a sua família. Que tal uma vista permanente da sacada do seu
novo lar ? Um apartamento de andar inteiro, com toda comodidade e privacidade para cada ambiente, ensolarado Leste / Norte, sol o dia todo. São 206,00 m² de
área privativa, semi mobiliado, com hall de entrada, lavabo, sala de estar com sacada integrada e sacada aberta com vista espetacular da cidade, lareira, porta
de correr para acesso a sala de jantar com mesa para seis pessoas, um bar com sacada integrada, com churrasqueira com bifeira para receber os amigos,
cozinha mobiliada e pia de granito, área de circulação, gabinete, uma suíte master com closet, e banheira hidromassagem, duas suítes, e banho social. Sanca de
gesso em todos os ambientes, piso tabuão no living, piso cerâmico, piso aquecido em todos os ambientes, split nas suítes, e junker. Edifício de alto padrão,
exclusivamente residencial, com revestimento externo em granito e pastilhas, elevador social e de serviço, espaço para sala de jogos, área externa para
recreação, salão de festas mobiliado, com sala de estar, terraço amplo, cozinha com churrasqueira, dois banheiros, e zeladoria. "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)
 346,00 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Banheiro com Hidromassagem
 Bifeira
 Câmeras de Segurança
 Churrasqueira
 Closet
 Elevador Serviço
 Elevador Social
 Esquadria Madeira
 Fachada Granito e Pastilha
 Gabinete
 Hall de Entrada
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Lareira
 Lavabo
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Persiana
 Piso Cerâmico
 Piso Tabuão
 Porteiro Eletrônico
 Rebaixe Gesso
 Sacada
 Sacada Integrada
 Salão Festas
 Salão Festas Mobiliado
 Sanca Gesso
 Split
 Zelador

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Saint Moritz
Número do Box: 210 e 211
Área Total Box: 3.255
Área Privativa do box: 2.420
Total Apto por Andar: 01
Total de Apto no Edifício: 10
Chaves: Proprietário
Número do Apartamento: 801
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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