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Luksusowy dom na Woli Justowskiej

Cena

1 900 000 zł
5 278 zł/m2

KRAKÓW
Wilczy Stok

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki

360.00 m2 8 5 5

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Przyjazne dla zwierząt
 Balkon
 Parking

Mint Property ma przyjemność zaprezentować ekskluzywny i
przestronny dom z ogrodem w prestiżowej lokalizacji na Woli
Justowskiej.

Dom ma powierzchnię ok. 360 m2 i składa się z 4 kondygnacji.
Jednocześnie z zewnątrz nie wygląda na zbyt duży, dzięki spadzistemu
dachowi. Główna przestrzeń domu znajduje się na podwyższonym
parterze. Po wejściu do środka znajdziemy się w ogromnym salonie
połączonym z aneksem kuchennym i ciągnącym się aż na podwyższoną
strefę z okrągłym stołem i widokiem na ogród, która idealnie nadaje się
na codzienną jadalnię. Pośrodku salonu znajduje się strefa kuchenna
oraz duża kanapa narożna, a po przeciwnej stronie strefa
wypoczynkowa z kominkiem, sofą oraz dużym drewianym stołem, przy
którym można gościć naraz wiele osób. Tuż obok znajduje się wyjście do
ogrodu. 

Na tej samej kondygnacji znajduje się też ładnie wykończona łazienka z
prysznicem oraz pokój, do którego, oprócz drzwi z salonu, prowadzi
również oddzielne wejście od zewnątrz budynku oraz osobna bramka w
ogrodzeniu. 

Po zejściu schodami w dół znajdziemy się w podpiwniczeniu, które może
stanowić praktycznie osobne mieszkanie. Znajdują się tam bardzo
przestronny pokój z wyjściem do ogrodu, drugi pokój, łazienka, wyjście
bezpośrednio do garażu, kotłownia oraz pralnia, którą w razie potrzeby
można przerobić na kuchnię. Większy pokój idealnie nadaje się na pokój
bilardowy albo SPA z widokiem na ogród.

Na pierwszym piętrze domu znajdują się trzy sypialnie. Jedna z nich
posiada przeszklone wyjście na balkon oraz drugie drzwi, łączące ją
bezpośrednio z łazienką, a dalej z garderobą. Oprócz tego, na tym
piętrze znajduje się również druga, osobna łazienka. 

Wychodząc znów schodami znajdziemy się na uroczym poddaszu z
salonem, drugim pokojem oraz małą łazienką. Ponadto w domu
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