
Cortesia de Joe Wright

Garagem/estacionamento

coberto

Garagem/estacionamento

coberto

Estacionamento

Guarita de segurança

Churrasqueira Garagem/estacionamento

coberto

Vagas para visitantes

Estacionamento rotativo

Hidromassagem Ar condicionado Estacionamento

Guarita de segurança Estacionamento Garagem

Cozinha americana Casa térrea Guarita de segurança

Sala de mídia Permitido animais de

estimação

Pé-direito alto

Lareira(s)

Porão Ar condicionado Churrasqueira

Edifício ecológico Edifício ecológico Terreno elevado

Terreno elevado Spa Vagas para visitantes

Elevador Vagas para visitantes Estacionamento rotativo

Hidromassagem Estacionamento rotativo Hidromassagem

Garagem Cozinha americana Casa térrea

Garagem Churrasqueira Cozinha americana

Casa térrea Sala de mídia Permitido animais de

estimação

Pé-direito alto Lareira(s) Adega

Porão Edifício ecológico Terreno elevado

Spa Spa Estacionamento

Estacionamento Equestre Equestre

Conexão com a internet Conexão com a internet Alarmes de incêndio

Alarmes de incêndio Boa localização Boa localização

Elevador Elevador Sala de mídia

Preço: $ 4,985,000 

NÚMERO DE
DORMITÓRIOS

3

 

NÚMERO DE
BANHEIROS

4

 

NA SQ FT.
ÁREA

15.715

 

REFERÊNCIA
NÚMERO

11362929

 

IDADE DO PROJETO:
ANO DE CONSTRUÇÃO

1986

This is a one-of-a-kind masterpiece in the intimate, 47-unit, 900 Residences! Every single inch of this nearly
5,000 square foot unit was completely reimagined between 2020 and 2022, and redesigned with the
absolute �nest of �nishes. The layout is perfect for entertainers, with separate primary and guest wings, �ve
distinct living areas, two dining spaces, and a beautiful kitchen out�tted with appliances from Wolf, Sub-Zero,
Gaggenau and Miele. Located on the southeast corner of the building, the unit boasts impressive lake views,
and completely unmatched city views stretching the length of Michigan Avenue down to the river. This is truly
a must-see unit! - 77 E. Walton residents enjoy 24-hour door staff, concierge services, rooftop entertainment
deck, access to Four Seasons Spa and room service, private interior entrance to the shops and restaurants at
900 N Michigan, on-site engineer, and various self park/valet parking options (including electric charging) for
residents to park as many cars as they desire.

Infraestrutura

-

77 E Walton, #21C, Chicago, IL, 60611

https://pt.proxioshowcase.com/77-e-walton-21c

Idiomas que entendo

Inglês
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