
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: 14239

Dwupokojowe, 47 m2, Zalew NH, Bulwarowa, 2010r

Cena

382 000 zł
8 128 zł/m2

KRAKÓW
Bulwarowa

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

47.00 m2 2 1 1 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

Mint Property ma przyjemność zaprezentować mieszkanie na
sprzedaż o powierzchni 47 m2 na ul. Bulwarowej. 

Nieruchomość usytuowana jest na trzecim piętrze czteropiętrowego
budynku z 2010 roku, składają się na nią następujące pomieszczenia:

Salon z aneksem kuchennym - 22,8 m2
Sypialnia - 14,7 m2
Łazienka - 4,4 m2
Przedpokój - 4,8

Dodatkowo, do nieruchomości przynależy balkon typu loggia z pięknym
widokiem na zieleń. 

Mieszkanie pozostawia duże pole własnej aranżacji. Okna plastikowe,
panele, płytki w łazience. Woda oraz ogrzewanie z sieci miejskiej. 

W bloku znajdują się dwie windy w tym jedna towarowa. Blok
ogrodzony, monitorowany na jego terenie znajduję się plac zabaw dla
dzieci.

Do nieruchomości przynależy miejsce postojowe w garażu podziemnym
- zakup obligatoryjny w cenie 25 000. 

 

Lokalizacja:

Nieruchomość położona jest w wyjątkowej i bardzo spokojnej części
Nowej Huty – tuż obok Zalewu Nowohuckiego, w otoczeniu terenów
rekreacyjnych i sportowych. Dzięki temu jego mieszkańcy łatwo będą
mogli zapomnieć, że mieszkają w dużym mieście. Jednocześnie ulica
Bulwarowa, przy której zlokalizowane jest osiedle, jest rozpięta między
ważnymi krakowskimi arteriami (ul. Kocmyrzowska i al. Solidarności),
więc dojazd do centrum czy to samochodem, czy komunikacją miejską
(w pobliżu przystanki kilkunastu linii autobusowych i tramwajowych)
jest bardzo szybki i wygodny.

W pobliżu także park Ratuszowy oraz Szwedzki, Łąki Nowohuckie a
także Plac Centralny które są świetnymi miejscami do spędzenia
wolnego czasu. W pobliżu również w pełni rozwinięta infrastruktura
usługowo handlowa.

 

 

Cena: 382 000 PLN + 25 000 PLN garaż

 

Zapraszamy do kontaktu oraz na prezentacje nieruchomości.

Łukasz

Dane agenta:
Łukasz Janawa

536303391 lukasz.janawa@mintproperty.pl


