
KRAKÓW
ul. Grzegórzecka 67h/174

31-559 Kraków
784 688 225

RZESZÓW
Al. mjr. Wacława Kopisto 8 a/59

35-315 Rzeszów
794 143 794

DĘBICA
Rynek 21

39-200 Dębica
535 158 662

MINTPROPERTY.PL

23-05-2023
Numer oferty: 10216

Trzypokojowe mieszkanie inwestycyjne w kamienicy z windą

Cena

699 000 zł
8 422 zł/m2

KRAKÓW
Juliusza Słowackiego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

83.00 m2 3 2 1 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

Mint Property prezentuje na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie
inwestycyjne w zabytkowej kamienicy na Starym Mieście.

 

Apartament o powierzchni 83 m2 usytuowany jest na 3 piętrze
kamienicy z windą i składa się z:

- salonu z otwartą kuchnią

- dwóch sypialni

- łazienki

- garderoby

- pomieszczenia technicznego

Apartament jest w pełni umeblowany jest w meble, zabudowę kuchenną
z AGD (lodówka, zmywarka, czajnik, kuchenka mikrofalowa, płyta,
piekarnik), pralkę, niezbędne wyposażenie kuchni (garnki, talerze,
sztućce itd.), komplet pościeli i ręczników dla 7 osób, suszarkę do
włosów, odkurzacz, deska do prasowania, żelazko. Apartament jest w
pełni klimatyzowany.

Wykończony jest przy użyciu wysokiej jakości materiałów (drewniana
podłoga, ceramika łazienkowa, armatura łazienkowa, meble na
zamówienie – orzech amerykański, ściany ręcznie zdobione miniaturową
cegłą, przez krakowskiego artystę Damiana Rożynka). Przewidziano
niedostępny dla turystów schowek, zamykany na klucz, w którym
przechowywać można środki czystości oraz dodatkową pościel i
ręczniki.
 
Lokalizacja
 
Użytkownicy booking.com oceniają tą lokalizację jako świetną (9,6 na
10).

Apartament usytuowany jest w klimatycznej w kamienicy z połowy XX
w. Kamienica jest w dobrym stanie z w pełni odnowioną elewacją od
wewnętrznej strony. Stan prawny tak budynku jak i lokalu jest
uregulowany (pełna własność, KW)

Spacer na Rynek Główny zajmuje 10 minut. Na Dworzec PKP /
Autobusowy i do Galerii Krakowskiej dojedziemy w 6 minuty. Tak mała
odległość jest bardzo ważna dla turystów – najemców na krótki termin.
W najbliższej okolicy znajdują się główne atrakcje turystyczne Krakowa:
Rynek Główny, Kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel. Miejsce idealne dla
turystów, którzy chcą
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