
Perto da natureza,
a um passo do centro.



Marque a sua visita e venha 
conhecer a sua nova habitação.

962 415 730  •  910 006 757
geral@nevoa.pt

www.citygarden.nevoa.pt



O ambiente calmo e pouco movimentado, a exposição solar privilegiada, 
as zonas pedonais e o verde da natureza são o cenário deste magnífico 
empreendimento. Os acabamentos de luxo e a qualidade dos materiais 
refletem o design, o bom gosto e a sustentabilidade ambiental.

Único.
Marcante.
Apaixonante.

Este é o lugar perfeito. Para a família. Para apreciar e desfrutar com os 
amigos. Para construir recordações. Para viver e ser feliz.

E o melhor é que deste cenário de natureza ao centro da cidade são 
apenas dois passos. As vias rodoviárias principais de Braga ficam mesmo 
ao lado. O maior centro comercial da região, supermercados, a sede dos 
Sapadores de Braga, vários espaços desportivos e a estação ferroviária 
ficam apenas a dois minutos...

A felicidade chama-se Edifício City Garden.

No meio da Natureza e com 
um pé no centro da cidade.
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A sua felicidade 
está aqui!



Planta Rés do Chão



Planta Piso 1 e 2





10 Apartamentos
Tipologia T3

8 Apartamentos
Tipologia T2

A arquitetura, os materiais nobres e a implantação privilegiada, onde o 
verde é cenário principal, fazem deste Empreendimento um lugar de 
sonho: contemporâneo, familiar e luminoso.

Com apenas três pisos acima do solo, os apartamentos T2 e T3 
têm áreas amplas (desde os 142m2 aos 170m2), com zonas sociais 
generosas (dos 50 aos 60m2), wc privativo em todos os quartos e 
varandas com áreas até os 91m2, dotadas de grill e de vista panorâmica. 
Todos apartamentos têm box privativa e espaçosa para dois 
automóveis, no piso inferior.

Modernidade, espaços 
amplos, conforto.





A atenção ao pormenor, o bom gosto, a qualidade dos 
acabamentos, dos materiais e dos equipamentos pré-

instalados, bem como a elegância nos interiores, fazem deste 
empreendimento o local perfeito para construir o futuro.

Os sistemas construtivos e os materiais utilizados garantem 
uma elevada eficiência térmica e acústica - com a mais elevada 

classificação energética Classe A.

A climatização e o aquecimento de águas utilizam as mais 
eficientes e sustentáveis tecnologias de uma marca líder mundial: 

ar condicionado e bomba de calor Mitsubishi.

Os revestimentos contemporâneos e elegantes Porcelanosa, a 
iluminação com leds embutidos, quartos com roupeiro e casa 

de banho privativa, cozinha com materiais nobres e com acesso 
direto à sala de estar principal, carpintarias lacadas e caixilharias 

em alumínio com rutura térmica e vidro duplo, são apenas alguns 
exemplos da qualidade e do bom gosto que lhe oferecemos.

Design, bom gosto, 
qualidade absoluta.





- Estrutura de Betão Armado

- Revestimentos Porcelanosa

- Iluminação com Led’s embutidos

- Varandas amplas até 91m2

- Estores elétricos

- Certificação Energética A

- Ar Condicionado Mitsubishi 

- Bomba de calor com sistema Baxi

- Painéis fotovoltaicos

- Quartos com roupeiro e WC privativo

- Carpintarias Lacadas

- Torneiras termostáticas Grohe

- Equipamentos de deteção de incêndio/gás/inundação

- Grill externo privativo

- Caixilharias com ruptura térmica e vidro duplo Grohe

- Garagens individual fechadas - Box

- Garagem com pré-instalação para carregadores de 
viaturas elétricas

- Sistemas de alarme contra intrusão

Características gerais
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