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

R$ 897.187,20

Descrição
Em região nobre da cidade, a uma quadra da Av Planalto, e a poucos minutos do Centro. Saia de casa sem tirar o carro da garagem, encontre pertinho de você
restaurantes, shopping, academia, comércios variados, padaria, praça, lazer e muito mais. Apartamento semi mobiliado com 125,00 m² de área privativa, living
para dois ambientes com sacada fechada bem iluminada ( Norte ), estar com lareira revestida em mármore e detalhada em pedras decorativas, jantar com mesa
para seis pessoas, área de circulação, cozinha separada, área de serviço com sacada integrada individual, banheiro auxiliar, uma suíte com banheira de
hidromassagem, dois dormitórios simples, banho social, rebaixe em gesso com luzes embutidas no living e suíte, piso laminado e porcelanato, split na sala e
dormitório, papel de parede utilizado para decoração dos ambientes, churrasqueira, junker, e três vagas de garagem. Exclusivamente residencial, são apenas
dois apartamentos por andar, um elevador, hall de entrada e salão de festas mobiliados, e câmeras de segurança. " 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)
 181,00 m²
 3 Vaga(s)

Comodidades
 Água Quente
 Banheiro com Hidromassagem
 Câmeras de Segurança
 Churrasqueira
 Elevador
 Hall de Entrada Mobiliado
 Interfone
 Lareira
 Piso Laminado
 Piso Porcelanato
 Piso Tabuão
 Rebaixe Gesso
 Sacada Fechada
 Sacada Integrada
 Salão Festas Mobiliado
 Split

Informações Adicionais
Nome do Edifício: San Carlo
Número do Apartamento: 402
Número do Box: 9 e 9A
Total Apto por Andar: 02
Chaves: Construtora KGB - Diogo
Posição Solar: Norte-Sul-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
Posição Solar: Norte-Sul-Oeste
Posição Solar do Edifício: Norte
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