SANTOS Apto 2 dorms Vista mar Ar
condicionado Garagem Privativa
R$ 220,00
EXCELENTE APARTAMENTO 2 DORMS na AVENIDA DA PRAIA (Até 6 pessoas),
Perto de comércio, lojas, mercados, bancos, restaurantes, lanchonetes, padarias,
farmácias, quiosques e diversas atrações.
Bela vista do mar, prédio em frente a praia, com uma vaga privativa coberta, acomoda
confortavelmente até 06 pessoas em 02 quartos (sendo 01 suíte) tudo para tornar
confortável sua estada na praia.
Está no 8º andar, prédio estritamente familiar, em frente ao mar e jardim da praia, c/ vista
lateral para o mar, ensolarado e ventilado, piso em porcelanato, 02 elevadores e vigia 24
horas.
* 01 quarto c/ 01 cama de casal + cama solteiro, colchões D 33 e ventilador de teto. * 01
suíte c/ 01 cama de casal , colchão D 33 + cama auxiliar de solteiro, TV, ventilador de
teto, ar condicionado e WC completo c/ Blindex -.
* Sala c/ TV a cabo, sofá, 2 poltronas, mesa vidro + 4 cadeiras e ventilador de teto. *
Cozinha c/ fogão com gás de rua, geladeira, microondas, todos utensílios cozinha.
* 01 WC social completo com Blindex, alças de apoio p/ idoso.
* Área de serviço c/ muito sol, 2 varais e tanque.
* 01 garagem privativa demarcada coberta (só p/ automóvel).
* Wi Fi próprio.
* Localizado a 500 metros do Emissário Submarino, c/ grande área verde, ciclovia, pista
de skate, equipamento de ginástica, sanitários, bicicletário e escultura da artista Tomie
Ohtake. 3 quarteirões do Orquidário, um parque zoo botânico c/ animais silvestres, belos
jardins naturais, floresta exuberante c/ espécies da Mata Atlântica c/ coleção de
orquídeas.
* Aceitamos animais de estimação de pequeno porte não agressivos / barulhentos.
* Praia com toda a infraestrutura que fazem a diferença: Barracas c/ bebidas e petiscos,
salva vidas, bombeiros, polícia, quiosques c/ lanches e bebidas, banheiros, duchas e
lindos jardins.
- - - NATAL E REVEILLON JÁ FOI ALUGADO * VALOR DA DIÁRIA ATÉ 20 DEZEMBRO / 2017
VALOR DA DIÁRIA P/ ATÉ 02 PESSOAS = R$ 220,00 - (CONFORME ANÚNCIO)
+ R$ 50,00 POR PESSOA EXTRA:
VALOR DA DIÁRIA PARA ATÉ 03 PESSOAS = R$ 270,00 VALOR DA DIÁRIA PARA ATÉ 04 PESSOAS = R$ 320,00 VALOR DA DIÁRIA PARA ATÉ 05 PESSOAS = R$ 370,00 VALOR DA DIÁRIA PARA ATÉ 06 PESSOAS = R$ 420,00 * DESCONTOS PARA PERÍODOS ACIMA DE 05 DIAS - - JÁ FOI ALUGADO P/ O NATAL e REVEILLON - - - EXCETO FERIADOS E MÍNIMO 02 DIAS - -

E-mail: contato@ilhabelasuites.com.br
FONES: (12) 3894.9232 ? (12) 99767.8423 ?- Whatsapp: (12) 99767.8277

Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: SP
Cidade: Santos
CEP: 11650200

Informações do Anunciante
Nome Completo: Maria Cristina
Telefone: 1238949232
Website: http://www.ilhabelasuites.com.br

