
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: 12071

Wyjątkowa inwestycja w sercu Starego Miasta - Plac na Groblach

Cena

1 000 000 zł
18 868 zł/m2

KRAKÓW
pl. Na Groblach

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

53.00 m2 2 1 1 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Winda
 Klimatyzacja
 Balkon
 Ochrona

Mint Property prezentuje na sprzedaż apartament w wyjątkowej
inwestycji w sercu Starego Miasta u stóp Wawelu.
 
Apartament zlokalizowany w odrestaurowanej XIX wiecznej kamienicy
wzniesionej jako dom mieszczański w 1888  roku w zacisznej części
Starego Miasta, przy Placu na Groblach. Kamienica z czasem zmieniała
właścicieli oraz była modernizowana i rozbudowywana. W 2017 roku
przeszła generalny remont przywracający jej dawny blask i stając się na
powrót perłą architektury Starego Miasta.
Kamienica została starannie odnowiona i charakteryzuje się
podwyższonym standardem. W budynku znajduje się recepcja,
cichobieżne windy, zielone, starannie zaaranżowanego wewnętrzne
patio. Nie zapomniano przy tym o zachowaniu jej XIX wiecznego
charakteru i formy.

Oferowany apartament o powierzchni 53 m2 składa się z:

pokoju dziennego z aneksem kuchennym
sypialni
łazienki
balkonu

Mieszkanie jest w stanie deweloperskim (wykonane są wylewki,
instalacje elektryczne, instalacje hydrauliczne oraz ogrzewanie
podłogowe) gotowe do wykończenia łazienki oraz kuchni wedle projektu
dewelopera lub indywidualnego.
Duże okna gwarantują dobre doświetlenie wnętrza, a sporej wielkości
balkon skierowany jest na wewnętrze, pełne zieleni patio.
W cenie apartamentu wliczona jest także piwnica o powierzchni 4 m2.

Przedstawione zdjęcia stanowią jedynie wizualizację wykończenia
stworzoną przez architekta wnętrz. 

Lokalizacja inwestycji w historycznej części Krakowa jest jej
niezaprzeczalnym atutem. Bliskość krakowskiego Rynku, zamku
królewskiego na Wawelu, a także zabytkowych dzielnic takich jak
Salwator i Kazimierz, do których można dotrzeć spacerem wzdłuż rzeki,
pozawala poczuć niepowtarzalny klimat mieszkania w centrum Starego
Miasta.
Położenie na zakolu Wisły, u podnóża Wzgórza Wawelskiego gwarantuje
również bezpośredni dostęp do
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