VENDAS

GUIA IMÓVEIS

HORTO FLORESTAL

SERRA DA CANTAREIRA

HIGIENÓPOLIS

JD. SÃO BENTO

R$ 6.700.000,00

R$ 3.500.000,00

R$ 3.300.000,00

R$ 2.900.000,00

1355 m² ár T.E, const impar,
isolado, esp. gourmet, bar seco,
salão festas, pé dir duplo, escrit,
5 living’s, 2 cozs, guarita,
sauna, hidro, casa p/ emps,
gar p/ 17 autos.
Cód. 121179 Tel. 3871-8400

Magnífica casa, 4 livs e lareira,
copa-coz planj, dep empr, 4 sts
(máster c/ liv. e lareira), sala
de home t. c/ vard, gar cob p/
2 autos e 8 no pátio, sal festas
gourmet c/ esp d’água e cascata.
Cód. 309755 Tel. 4485-4345

Apto al padrão, refor, 306 m²
ár útil, 4 dors (3 sts), master
c/ hidro, living 3 ambs,
copa-coz, dep empr, gar p/
6 autos, depós, lazer compl.
Agende visita!
Cód. 312878 Tel. 2971-7900

Mansão 580 m² ár const, 5 sts,
(mast. c/hidro e closet, sl int. e
ter), living 3 ambs, lareira, sala TV
c/ter, escr, copa-coz planej, amplo
qtl c/pisc, esp gourmet c/churr.
e forno, gar p/4 autos. Seg 24 h.
Cód. 101070 Tel. 2971-7900

JARDIM FRANÇA

SERRA DA CANTAREIRA

JARDIM FLORESTA

SERRA DA CANTAREIRA

R$ 2.750.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 2.450.000,00

R$ 2.000.000,00

Maravilhosa casa, 4 sts,
closet’s, toda avarandada, ar
cond, living 2 ambs, qtl amplo,
muito verde e paisagismo,
pisc, esp gourmet, coz caipira.
Pronta p/ morar!
Cód. 135671 Tel. 3871-8400

Linda casa, est rústico,
360 m² ár const, 3 living’s, 3
sts, coz, jd maravilhoso, arquit
impecável, no local mais alto
do cond. Vista espetacular!
Cód. 78038
Tel. 4485-4345

Sobrado, 4 sts (hidro e closet),
living 3 ambs, coz planej,
churrasq, pisc, jd inv c/cascata,
sist seg c/acesso pelo cel,
aqto solar, gar cob p/7 autos.
Oportunidade!
Cód. 144545 Tel. 2997-7900

Refúgio da Serra. Clean 450 m²
ár cosnt, 4 sts (master c/ closet),
amplo living, sala jantar e estar c/
ar cond, coz amer planej, lavand,
esp gourmet c/churq e forno
pizza, sist de aquec solar e elétr.
Cód. 311295 Tel. 4485-4345

CASA VERDE

JD. SÃO PAULO

SERRA DA CANTAREIRA

JD. SÃO PAULO

R$ 2.000.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 990.000,00

R$ 990.000,00

Cobert duplex, 4 sts, living
amplo, ter gourmet, sl de TV,
gar p/ 5 autos. Localização de
fácil acesso p/ as Marginais
e Av. Braz Leme.
Venha conhecer!
Cód. 315049 Tel. 3871-8400

Maravilhoso apto, repleto
em arms, ter gourmet,
impecável, dep empr, deposito,
lazer compl, gar livre p/ 3
autos. A 400 mts do Metrô
Jd. SP. Moderno!
Cód. 290455 Tel. 2997-7900

Linda casa, 3 dor (ste c/closet,
vista panorâmica), sl de jantar,
sl 2 ambs c/lareira, coz planj
c/ótimo acabamento, gar p/4
autos, despensa. Est permuta
por apto em Santana.
Cód. 133483 Tel. 4485-4345

Lindo apto, 100 m² ár útil,
andar alto, 3 dors (ste), living
2 ambs, terraço envidr, coz
planej, escritório, despensa,
lazer, gar p/ 3 autos. Próx ao
Metrô Jd. São Paulo.
Cód. 314583 Tel. 2971-7900

Ag. Santana - R. Francisca Júlia, 75 - 2971.7900
Ag. Serra - Estr. da Roseira, 8.072 - 4485.4345

Ag. Cantareira - Av. N. Cantareira, 3.015 - 2997.7900
Ag Jd. São Bento - Rua Leão XIII, 146 - 3871.8400

CRECI 6909-J

LOCAÇÃO

MANDAQUI

VILA MAZZEI

VILA GUILHERME

R$ 950.000,00

R$ 900.000,00

R$ 450.000,00

R$ 355.000,00

Lindo apto, 123 m² ár útil, 3 dor
(ste), living 2 ambs, varanda
gourmet, todo decorado, moveis
planejs, gar p/ 2 autos e dep,
cond c/ lazer. Próx ao Metrô.
Valor abaixo da avaliação.
Cód. 312624 Tel. 2997-7900

Belo apto, alto padrão, fino
acabto, 3 dor (ste c/closet), arms
embs, living 2 ambs, varanda
fech em vidro, terraço gourmet,
home office, coz planej, lav.
c/desp, lazer comp, gar p/2 autos.
Cód. 315055 Tel. 2997-7900

Casa térrea, pouco tempo de
const, repleta arms nos dors,
living c/ lareira, coz planej em
porcelanato, qtl c/ churrasq nos
fds, gar coberta p/ 2 autos,
estrut p/ mais 1 andar a cima.
Cód. 160511 Tel. 3871-8400

Exclusividade - Excelente apto,
63 m² ár útil, 2 dors (ste), living
ampliado, moveis planejs, coz c/
granito São Gabriel, lazer, port
24 horas, gar. Fácil acesso ao
Metrô, venha conhecer!
Cód. 273894 Tel. 2971-7900

SANTANA

SANTA TEREZINHA

PARADA INGLESA

SANTANA

LOCAÇÃO

LANÇAMENTOS

PARADA INGLESA

Lançamento!

Preço Imbatível!

Maravilho stúdio

R$ 15.000,00

Maravilhosos Aptos, a 5 min
do Metrô Santana, de 28 e 31
m² ár útil, dor, terraço, living,
c/ ou s/ gar, lazer. Conforto.
Ampla infraestrutura.
Cód. 309630
Tel. 3871-8400

Belo Apto Novo! Dorms, living
c/ varanda gourmet, gar, lazer.
Entrega prevista p/ Ago/19.
Aceita financiamento da
Caixa Econômica.
Cód. 136742
Tel. 3871-8400

Ao lado do Metrô. Única torre
c/ 128 aptos, dor c/ metragem
diferenciada (confira), gar,
lazer completo, excelente local.
Venha conhecer!
Cód. 302401
Tel. 3871-8400

Amplo salão, 300 m², c/
banheiro, mezanino nas
laterais. Pronto p/ casa de
shows. Bem próximo ao Metrô
Santana. Antigo Santana
Samba. Agende sua visita!
Cód. 316259 Tel. 2971-7900

ÁGUA FRIA

VILA ISOLINA

ALTO DE SANTANA

SANTANA

R$ 6.800,00

R$ 6.000,00

R$ 5.000,00

R$ 3.500,00

Salão c/ 2 salas, copa,
3 banheiros, prédio c/ fachada
em vidro, interfone, sistema
de alarme e monitoramento,
300 m². Ótima localização!
Cód. 121645
Tel. 2971-7900

Galpão c/ 300 m² ár const,
2 salas, 2 banheiros, copa, pé
direito alto, todo reformado e
modernizado.
Agende sua visita!
Cód. 129992
Tel. 2971-7900

Excelente ponto comercial!!!
Loja em porcelanato, édireito
alto, lavabo, provadores,
sub-solo salão, copa, wc social,
jardim. Agende sua visita.
Cód. 310460
Tel. 2971-7900

Ótimo apto, 160 m² ár útil,
4 dorms (2 suítes), arms
planejs, living 2 ambs, varanda
envidraçada, dep empg, coz
planej, garagem p/ 4 autos.
Excelente localização.
Cód. 310912 Tel. 2971-7900

Preços e metragens fornecidos pelos proprietários. Na data da publicação poderão não estar mais disponíveis ou terem sofrido
alterações e/ou condições, tendo em vista a antecedência que os anúncios são realizados. Veja outras ofertas no site: www.mirantte.com.br

