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Trzypokojowe mieszkanie na Starym Mieście

Cena

570 000 zł
11 633 zł/m2

KRAKÓW
Mikołaja Zyblikiewicza

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

49.00 m2 3 2 1 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda

Mint Property ma przyjemność zaprezentować na sprzedaż 3
pokojowe mieszkanie w odrestaurowanej kamienicy z nowoczesną
windą. Mieszkanie o powierzchni 49 m2 znajduje się na 2 pięrze w
pięciopiętrowej zadbanej kamienicy, która przeszła w ostatnim czasie
remont, włącznie z elewacją.

Mieszkanie składa się z:

salonu z aneksem kuchennym
dwóch osobnych sypialni
łazienki z prysznicem i toaletą
pralni
przedpokoju

Aktualnie mieszkanie jest w trakcie przebudowy, posiada nowe
rozprowadzenia wody i kanalizacji, elektryczny kocioł z grzejnikami do
ogrzewania mieszkania i do ciepłej wody, nową instalację elektryczną. 

Można korzystać z windy znajdującej się w sąsiedniej klatce schodowej -
klatki są ze sobą połączone na poziomie pierwszego piętra.

Mieszkanie sprzedawane będzie z kompletnym, robionym na
zamówienie zestawem mebli kuchennych oraz sprzętem AGD:
zmywarka, lodówka, okap, płyta i piekarnik.

Na podłogach gres i panele, na ścianach płytki i gładź wraz z
malowaniem. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Nowe okna i parapety
marmurowe. Nowe instalacje wody, kanalizacji, prąd i domofon. 

Do mieszkania przynależy piwnica i komórka lokatorska na korytarzu
(ok. 10m2).

Mieszkanie będzie dostępne po ukończeniu przebudowy, ok. 1.12.2019
r., a zdjęcia przedstawiają inne realizacje.

Prezentowana nieruchomość znajduje się w prestiżowej lokalizacji, w
sąsiedztwie Hali Targowej. Boczna uliczka w samym centrum Starego
Miasta jest doskonałą alternatywą dla osób poszukujących mieszkania w
ścisłym centrum, lecz z zachowaniem ciszy, spokoju i komfortu życia.

Pieszo w ciągu kilku minut można dotrzeć do Rynku Głównego, Galerii
Krakowskiej, klimatycznego Kazimierza lub innych ciekawych miejsc
Krakowa. W pobliżu znajdują się liczne restauracje,
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