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Okazja!Taniej niż u dewelopera,m3,Wieliczka Park

Cena

328 000 zł
6 286 zł/m2

KRAKÓW
Czarnochowska

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

52.18 m2 3 2 1 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Winda
 Balkon
 Parking

Mintproperty oferuje na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie w nowej
inwestycji Wieliczka Park, dokładna lokalizacja to Czarnochowice. Tuż
obok Wieliczki, 3 min samochodem do Krakowa.

Termin oddania inwestycji to III kwartał 2020 (planowo wrzesień)

Mieszkanie o powierzchni 52 m2 zlokalizowane jest na 2 piętrze
budynku z 2020r. i składa się z:
• salonu z aneksem kuchennym (21.80 m),
• sypialni (11,60 m2),
• sypialni nr2 (6,60 m2),
• łazienki (5,40 m2),
• hollu (3,20 m2).

Do mieszkania przynależą 2 balkony (4,40 m2 + 4,80 m2).

Do mieszkania przynależą również 2 miejsce postojowe naziemne w
cenie 10 000 PLN/miejsce

Wieliczka Park - pierwsza tego typu inwestycja realizowana w
Wieliczce. Zamknięte osiedle, monitoring, całodobowa ochrona,
instalacja alarmowa to nie jedyne zalety jakie oferuje deweloper - Jania
Construction. Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu istniejącego
lasu, w bliskiej odległości od centrum Wieliczki oraz jest doskonale
skomunikowana z Krakowem. 3 minuty samochodem do Krakowa.

Przedszkole, żłobek, boisko do gry i zabawy, siłownia zewnętrzna,
rowerownia, liczne place zabaw to atrakcje, które czekają na
najmłodszych właśnie na osiedlu Wieliczka Park. Deweloper nie
zapomniał o zagospodarowaniu części wspólnych inwestycji, oraz
miejscu spotkań przyszłych mieszkańców. Zadbane alejki między
istniejącym i zachowanym lasem oraz cała architektura zieleni będą
sprawiały radość z codziennych spacerów.

Mieszkanie do nabycia na zasadach cesji.

Cena: 328 000 zł + 20 000 zł (2 miejsca postojowe)

Zapraszamy do kontaktu i na prezentacje nieruchomości

Elżbieta Jelonek-Staniek
Tel: 576 160 260
Mail: elzbieta.jelonek@mintproperty.pl

Dane agenta:
Elżbieta Jelonek-Staniek

576160260 elzbieta.jelonek@mintproperty.pl


