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Komfortowe mieszkanie z widokiem na zieleń

Cena

299 000 zł
10 310 zł/m2

KRAKÓW
Smętna

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

29.00 m2 1 1 1 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Balkon
 Parking

Mint Property prezentuje na sprzedaż przytulne mieszkanie w
spokojnej i zielonej okolicy Krakowa przy ul. Smętnej.

Nieruchomość o powierzchni 29 m2 usytuowane jest na wysokim
parterze budynku i składa się z:

pokoju dziennego
aneksu kuchennego
łazienki
przedpokoju
balkonu

Mieszkanie jest wykończone i umeblowane. W 2019 roku zostało
odświeżone. W zakres prac wchodziło malowanie ścian, odświeżenie
frontów w zabudowie kuchennej oraz wymiana grzejnika. W 2017 roku
zmieniona została podłoga na deski drewniane. 

Okna i balkon skierowane na południe. Widok na zielony ogród pełen
drzew daje poczucie prywatności i gwarantuje spokój. 

W cenie miejsce postojowe przed budynkiem.

Lokalizacja
 
Mieszkanie położone na zamkniętym kameralnym osiedlu z 2008 roku
składającym się z dwóch budynków z garażami na poziomie parteru. Na
terenie inwestycji znajdują się miejsca postojowe zewnętrzne
przyporządkowane do mieszkańców. Wjazd na teren osiedla przez
bramę otwieraną pilotem.

Sama inwestycja usytuowana jest w sąsiedztwie ulicy Ojcowskiej i
Sosnowieckiej. Wzorowo zorganizowana infrastruktura drogowa
zapewnia łatwy dojazd do mieszkania. Lokalizacja w północno-
zachodniej części Krakowa zapewnia szybki dojazd do autostrady A4,
lotniska w Balicach, Zabierzowa. Szybki dojazd do centrum miasta od
strony Armii Krajowej oraz w ciągu ul. Opolskiej.

W bliskim sąsiedztwie znajduje się kilka lokalnych sklepików,
przedszkole, szkoła oraz plac zabaw. Nieopodal, w zasięgu spaceru,
centrum handlowe Galeria Bronowice z licznymi sklepami, kawiarniami,
punktami usługowymi i siłownią. W okolicy także Lidl, Auchan, IKEA,
Castorama, centrum outletowe Factory i stacje benzynowe.

 

Cena: 299 000 PLN

 

Zapraszamy do kontaktu i na

Dane agenta:
Jakub Ziembla

537814014 jakub.ziembla@mintproperty.pl


