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

R$ 850.000,00

Descrição
Inteligente é Você Pensar no Futuro. Inteligente é você investir numa região de referências, turísticas (Aurora), e estar próximo a tudo que uma família precisa
para viver bem. O bairro Cidade Alta é completo, e os futuros moradores deste apartamento terão bem pertinho, supermercados, academia, farmácias, escolas, e
em 5 minutos à pé estarão no Centro da cidade. Apartamento de andar inteiro, com 195 m² de área privativa, construção de alto padrão e acabamento,
desocupado, ensolarado, com três dormitórios, sendo uma suíte ampla com closet e banheiro com hidromassagem, lavabo, living para três ambientes com
sacada (oeste), lareira com revestimento em mármore travertino, sacada integrada (norte) com churrasqueira e pia, banheiro social, ampla cozinha, área de
serviço, espaço web, dependência de empregada ou gabinete, calefação em todas as dependências, acabamentos em gesso, iluminação embutida, piso tabuão
nos dormitórios, living e circulação, esquadrias de madeira, e garagem para dois automóveis. Edifício exclusivamente residencial, com elevador codificado, salão
de festas com sacada, equipado e mobiliado, fachada totalmente revestida com pastilhas cerâmicas, localizado próximo a todos os recursos do Bairro Cidade
Alta, e de fácil acesso a todas as regiões da cidade. *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)
 1 Suíte(s)
 2 Quarto(s)
 255,00 m²
 2 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Banheiro com Hidromassagem
 Churrasqueira
 Closet
 Elevador
 Esquadria Madeira
 Fachada Pastilhada
 Gabinete
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Lareira
 Lavabo
 Piso Tabuão
 Sacada
 Sacada Integrada
 Salão Festa Mobiliado

Informações Adicionais
Nome do Edifício: San Domenico
Número do Apartamento: 201
Número do Box: 07 (duplo)
Área Total Box: 3.784
Área Privativa do box: 3.264
Total Apto por Andar: 01
Chaves: Em nosso escritório
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Oeste
Posição Solar: Norte-Oeste
Posição Solar do Edifício: Oeste
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