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Pięknie mieszkanie inwestycyjne na Starym Mieście

Cena

469 000 zł
9 019 zł/m2

KRAKÓW
Słowackiego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

52.00 m2 3 3 1 0

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Parking

Mint Property prezentuje na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie
inwestycyjne na Starym Mieście

Nieruchomość o powierzchni 52,15 m2 usytuowana jest na
parterze budynku z 1954 roku przy ul. Słowackiego i składa się z:

pokoju dziennego
dwóch sypialni
oddzielnej jasnej kuchni
łazienki
toalety
przedpokoju

Mieszkanie jest świeżo po remoncie oraz aranżacji przez architekta
wnętrz. Wymienione zostały instalacje elektryczna i hydrauliczna.
Kuchnia wyposażona jest w nowe meble w zabudowie oraz sprzęty AGD
(zmywarka, lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna). Łazienka posiada
prysznic, umywalkę oraz WC. Wszystkie sprzęty są nowe i na gwarancji.

Pokoje wyposażone są w niezbędne meble i dodatki. Pokoje posiadają
sofy z funkcją spania. W każdym pokoju jest pojemna szafa, biurko oraz
krzesło. Mieszkanie dostosowane dla 3-4 osób, dzięki czemu jest to
świetna propozycja dla inwestora, który jest zainteresowany wysoką
stopą zwrotu z inwestycji. Do budynku przynależy parking z bramą na
pilota, dostępny wyłącznie dla mieszkańców.
 
Lokalizacja
 
Spacer na Rynek Główny zajmuje 10 minut. Na Dworzec PKP /
Autobusowy i do Galerii Krakowskiej dojedziemy w 6 minut. Tak mała
odległość jest bardzo ważna dla turystów jak i również dla studentów.
Bliskość miasteczka studenckiego AGH, Uniwersytetu Pedagogicznego,
Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, centrów
biurowych oraz dogodnego dojazdu do centrum miasta oraz innych
krakowskich uczelni sprawia, że mieszkanie jest idealną inwestycją na
długi oraz na krótki najem.
 
Komunikacja
 
W odległości 40 m od klatki schodowej przystanek z autobusami linii:
139, 159, 164, 169, 179, 192, 208, 469, 608. Na Rynek Główny dojazd
zajmuje 8 minut.
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