Apartamento para uso Residencial no Ecoville
91923001-BAGGIO

Detalhes do imóvel

Residencial

Endereço: Rua Antenor Kaiser , 70 - Ecoville - Curitiba
CEP:

Valor de venda
R$ 1.506.000,00
- 3 Quarto(s)
- 4 Banheiro(s)

- 3 Suite(s)
- 2 Vaga(s)

Informações principais
Valor de venda:

R$ 1.506.000,00

Área Útil:

190 m²

Área Total:

273.68 m²

Descrição

Deslumbre é o que você irá sentir quando conhecer o Marc Chagall. Um empreendimento moderno, pensado para o conforto e tranquilidade, com muito

estilo e bom gosto. São apartamentos Padrão, Garden e Coberturas Duplex que dispõem de 3 suítes ou 4 quartos, e também contam com sala de estar e

jantar, varanda, escritório e muito mais facilidades que farão do seu dia a dia um novo conceito em viver bem. Imóvel com 3 suítes, varanda gourmet, ampla

sala de estar e jantar, lavado, banho de serviço, hall privativo e uma adega. São 190m² de área privativa com cômodos bem distribuídos, iluminados e bem

ventilados. O edifício possui elevador social privativo com hall individual, proporcionando mais privacidade aos moradores. Piso porcelanato em grandes

formatos proporcionam conforto e sofisticação aos ambientes. Localizado no Ecoville, o condomínio foi projetado para garantir momentos felizes para a

família inteira, dispondo de espaço gourmet, brinquedoteca, espaço fitness, quadra poliesportiva, salão de festas, piscina aquecida, bicicletário no subsolo,

sauna,e uma variedade de detalhes que você conhecerá melhor quando vier conversar com a gente. Estamos te esperando! Valor referente a unidade 301,

pavimento 2. *previsão de entrega em fevereiro/2019. **perspectivas das áreas comuns, em breve fotos do apartamento decorado. ***tabela válida até

30/12/2017 Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Proximidades:

Contato: Campo Comprido: (41) 3015-2727 / Vila Izabel: (41) 3077-7707
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Auto Posto Lua Nova - 29m

Farmácia Pague Menos - 180m

Hambúrguer Sub - 170m

Caixa Econômica Federal - 300m

Cartório do Campo Comprido - 300m
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