Só há uma coisa
proporcional ao
tamanho deste
empreendimento.

É o conforto sem limites
de quem vai morar nele.
São 4 edifícios, com 14 andares cada.

Dois
apartamentos
por andar,
totalmente
separados.

Final 2

3 dormitórios, área útil
96 m² + vaga para 2 carros
Três dormitórios, sendo uma suíte, sala com dois ambientes
e varanda gourmet, todos com face Norte.

Final 1

E ainda: apartamento para
hóspedes, dois elevadores,
portaria monitorada conjunta,
acabamento de primeiríssima
linha, com revestimento em
pastilhas e janelas de alumínio.

O encontro de todas as suas expectativas
com a concretização de cada uma delas.

Você ainda terá vaga
para dois carros na
garagem, uma bela área
de lazer com espaço
relax, árvores frutíferas,
churrasqueira, piscina e
academia.

Prazo de
entrega:
60 meses

Condomínio Varandas do Vale:

divulguepropaganda.com.br

Imagens ilustrativas: Ensaios 3D

localização privilegiada e um visual de tirar o fôlego.

Informações:

Construção:

CREICI PJ 3377

Bem na região central da
cidade, ao lado do Condomínio
Quisisana, uma das áreas mais
valorizadas de Poços de Caldas.

35 3722 1020
www.imetropole.com.br Rua Santa Catarina, 394
facebook.com/Metropole.Imoveis.PCaldas
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