
Apartamento | Mobiliado e Decorado
Cidade Alta, Bento Gonçalves | RS - Rio Grande do Sul

R$ 667.800,00

Descrição
Apartamento com muito charme e vista incrível para a Cidade Alta! Mobiliado, decorado e na localização que você deseja. São 121,61 m² de área privativa, três
dormitórios, sendo uma suíte, amplo living estar / jantar com sacada integrada, cozinha com um segundo ambiente integrado com sacada, churrasqueira, adega
e muita claridade do dia ou luz das estrelas para contemplar à noite, área de serviço separada com armários embutidos, e banheiro social. Na área íntima piso
laminado e na área social piso porcelanato, rebaixe em gesso com luzes de led, split na suíte e living, suíte e o segundo dormitório com esquadrias internas com
vidro duplo, na cozinha pia em granito que garante maior durabilidade além de agregar valor a decoração do ambiente, e box duplo de garagem. Um
Empreendimento para apenas dezesseis famílias, com dois apartamentos por andar, um elevador, câmeras de segurança, medidor de gás e luz individuais, e
fachada externa totalmente pastilhada, material com garantia de duração e com pouca manutenção. " 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
 2 Banheiro(s)
 1 Suíte(s)
 2 Quarto(s)
 147,00 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Câmeras de Segurança
 Churrasqueira
 Elevador
 Esquadria Alumínio
 Fachada Pastilhada
 Medidor Individual Água
 Medidor Individual Energia Elétrica
 Medidor Individual Gás
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Rebaixe Gesso
 Split
 Vidro Duplo

Informações Adicionais
Nome do Edifício: Jardim Aurora
Número do Box: 110
Área Total Box: 3.532
Área Privativa do box: 3.162
Total Apto por Andar: 02
Total de Apto no Edifício: 16
Chaves: Com o proprietário.
Número do Apartamento: 602
Posição Solar: Norte-Sul-Oeste
Posição Solar do Edifício: Sul
Posição Solar: Norte-Sul-Oeste
Posição Solar do Edifício: Sul
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