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Nowe 3 pokoje gotowe do zamieszkania lub wynajęcia

Cena

589 000 zł
11 549 zł/m2

KRAKÓW
os. Dywizjonu 303

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

51.00 m2 3 2 1 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

Na sprzedaż nowoczesne, bardzo dobrze skomunikowane z różnymi
częściami miasta mieszkanie usytuowane na czwartym piętrze w
 siedmiopiętrowym bloku z 2019 roku. Mieszkanie jest w pełni gotowe
do zamieszkania bądź wynajęcia: posiada dwustronną wystawę okien,
funkcjonalny układ pomieszczeń, bardzo dobry standard wykończenia,
dwa duże balkony, jest umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD.

Na metrażu 51 m2 znajdują się:

- przedpokój z pojemną szafą,

- salon z aneksem kuchennym i wyjściem na balkon,

- łazienka z prysznicem,

- sypialnia z podwójnym łóżkiem i wyjściem na drugi balkon,

- dodatkowy pokój.

 

Budynek wraz z pełną infrastrukturą został oddany w 2020 roku i
wyposażony jest we wszystkie przyłącza do sieci miejskiej.

W pobliżu osiedla znajdują się liczne ośrodki biznesowe, bogata
infrastruktura handlowo – usługowa, sklepy, restauracje, centrum
handlowe Serenada, Auchan, Biedronka, przedszkola i szkoły.

Dodatkowym atutem lokalizacji jest bliskość Plantów Bieńczyskich,
Parku Tysiąclecia oraz w dalszej odległości Parku Lotników Polskich.
Dają one możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Osiedle posiada pełną infrastrukturę oraz dogodną komunikacje
publiczną. Kilka kroków od bloku (3 min. pieszo) usytuowany są
przystanki autobusowe (linie nr: 129, 178, 478, 142 123, 125, 152, 172,
189, 501, 502, 572, 608), dzięki którym mamy bezpośrednie połączenie
do różnych przyległych rejonów miasta wraz z centrum Krakowa.

W niedalekiej okolicy od mieszkania znajdują się uczelnie takie jak:
Wyższa Szkoła Europejska, Wydział Mechaniczny Politechniki
Krakowskiej i AWF.

Czynsz w kwocie 390 zł

Możliwość zakupienia podwójnego miejsca parkingowego w kwocie
45 000 zł

W przypadku zainteresowania ofertą pozostaję do Państwa dyspozycji
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Mint_Archiwum Mint_Archiwum

mint_archiwum@mintproperty.pl


