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4 pokoje w spokojnej okolicy i atrakcyjnej cenie!

Cena

380 000 zł
6 129 zł/m2

KRAKÓW
Dębskiego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

62.00 m2 4 3 1 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Balkon
 Parking

Do sprzedaży prezentujemy Państwu 4 pokojowe mieszkanie o łącznej
powierzchni 62 m2 mieszczące się na kameralnym, ogrodzonym
osiedlu przy ulicy Dębskiego w Krakowie.

Mieszkanie znajduje się na 1 piętrze 4-piętrowego budynku powstałego
w 2014 roku. Mieszkanie jest wyjątkowo jasne, posiada duże okna z
wystawą wschód-zachód.

Plan mieszkania: na 62 m2 mieści się:

- salon z kuchnią (wysokiej klasy meble kuchenne na zamówienie,
piekarnik, płyta indukcyjna, okap, lodówka, zmywarka) oraz wyjściem
na przestronny balkon z widokiem na zieleń,

- sypialnia z wyjściem na mały balkon,

- 2 dodatkowe pokoje (w chwili obecnej pokój dziecięcy i gabinet),

- łazienka z wc, wanną, drewnianą zabudową na wymiar i pralką,

- przedpokój z obszerną zabudowaną szafą.

Do mieszkania przynależy dodatkowo balkon oraz piwnica i komórka
lokatorska. Istnieje również możliwość dokupienia garażu.

Mieszkanie zostało wykończone i jest utrzymane w wysokim
standardzie. Na podłodze znajdują się wysokiej jakości hiszpańskie
płytki (przedpokój i łazienka), panele podłogowe (salon), w pokojach
wykładziny. We wszystkich oknach rolety zewnętrzne.

W najbliższej okolicy mieści się mały sklep spożywczy, Żabka, kilka
żłobków i przedszkoli oraz publiczna szkoła podstawowa. Na terenie
osiedla istnieje mały plac zabaw oraz tereny zielone.

Łatwy dojazd do centrum - w pobliżu przystanki autobusowe w kierunku
Broku Falęckiego i Skawiny. W najbliższych latach jest też planowana w
bliskiej odległości budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Cena: 380 000 zł

Serdecznie polecam i zapraszam do osobistego obejrzenia mieszkania.
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