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Dwupokojowe mieszkanie , 44 m2, Belwederczyków

Cena

435 000 zł
9 886 zł/m2

KRAKÓW
Belwederczyków

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

44.00 m2 2 1 1 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

Mint Property prezentuje dwupokojowe mieszkanie o
powierzchni 44 m2 położone przy ul. Belwederczyków.  

Mieszkanie położone na drugim piętrze pięciopiętrowego budynku z
2011 roku, składa się z następujących pomieszczeń:

Salon z aneksem kuchennym
Sypialnia
Łazienka
Przedpokój

Dodatkowo, do nieruchomości przynależy duży balkon o powierzchni 10
m2.

Mieszkanie jest bardzo jasne, okna od strony wschodniej (nie ma widoku
na inne bloki).

Na podłodze jest położony gres i panele o wysokiej klasie ścieralności,
białe listwy przypodłogowe dodają uroku. Mieszkanie zostało
odświeżone - jest wyposażone i gotowe do wejścia. Idealne dla pary lub
na cele inwestycyjne.

Czynsz to około 450 zł na miesiąc. Budynek, w którym znajduje się
mieszkanie, jest przestronny i nowoczesny, został wybudowany w 2011
roku. Ma 5 pięter, dużą windę oraz 2 podziemne piętra, gdzie znajdują
się garaże.

 

Lokalizacja:

Mieszkanie znajduje się na nowoczesnym, niewielkim, zamkniętym
osiedlu na północy Krakowa w dzielnicy Prądnik Biały. Wokół budynku
jest zadbana zieleń oraz plac zabaw dla dzieci. Budynek jest
wyposażony w monitoring. Miejsca parkingowe znajdują się na terenie
osiedla, przy budynkach. Teren osiedla jest odgrodzony bramą na
pilota. Istnieje możliwość wynajęcia miejsca postojowego w garażach
podziemnych. Do Rynku jest około 7 km. Przystanek autobusowy
znajduje się w odległości 100 m od nieruchomości. Niedaleko osiedla
Biedronka, Lewiatan, apteka, stacja benzynowa, C. H. Atut, kościół,
szkoły i przedszkola, basen w pobliskim hotelu System. Również
niedaleko znajduje się granica miasta, więc położenie idealne dla osób,
które lubią mieszkać w mieście, ale cenią sobie zieleń i przyrodę -
wokoło dominują tereny zielone oraz niska zabudowa. W bliskim
sąsiedztwie Park Leśny Witkowice. Planowane
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