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Trzypokojowe, w wysokim standardzie. Wieczysta

Cena

689 000 zł
11 113 zł/m2

KRAKÓW
Śliczna

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

62.00 m2 3 2 1 6

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Winda
 Balkon
 Ochrona

Na sprzedaż wykończone w wysokim standardzie, słoneczne mieszkanie
w bardzo dobrze skomunikowanej okolicy Krakowa o powierzchni
62m2.

Mieszkanie znajduje się na 6 z 7 pięter w nowoczesnym bloku w
kompleksie Rua Bonita . Południowo-zachodnia ekspozycja salonu oraz
północno- wschodnia w sypialniach gwarantuje doskonałe doświetlenie
całego mieszkania.

Na powierzchnię mieszkania w jego obecnym kształcie składają się:

- przestronny pokój dzienny z aneksem kuchennym, zabudowa meblowa
na wymiar, granitowy czarny blat oraz zlew, sprzęt AGD Bosch i
Electrolux,

- sypialnia 1: drewniane łóżko małżeńskie, szafa wnękowa,

- sypialnia 2: rozkładana sofa, szafa wnękowa,

- łazienka z wanną i opcją prysznica,

- przestronny przedpokój,

Dodatkowo z pokoju dziennego wychodzi się na duży balkon.

Istnieje możliwość dokupienia dużej komórki lokatorskiej o powierzchni
około 5m2.

Wysokiej jakości gres oraz panele Quick Step odporne na zarysowania.  

Mieszkanie zostało zaprojektowanie i urządzone dla siebie. Zabudowa
meblowa na wymiar,  sprzęty oraz hookery w cenie.

LOKALIZACJA:

Mieszkanie zlokalizowane w pobliżu ul. Mogilskiej i przystanku
Wieczysta, co zapewnia doskonałą komunikację z centrum. W okolicy
znajduje się Tauron Arena, Park Lotników, Uniwersytet Ekonomiczny,
Comarch, AWF, Politechnika Krakowska oraz liczne sklepy i centra
handlowe ( M1, Plaza, Serenada, Decathlon).

W odległości 300-500 m znajdują się przystanki autobusowe i
tramwajowe (TAURON Arena Kraków Wieczysta, Białucha, Meissnera).

W bliskiej odległości znajduje się szkoła, przedszkole, żłobek, Lidl,
piekarnia i cukiernia. Na osiedlu Żabka, apteka oraz restauracja.

Lokalizacja cicha, bezpieczna, bogata w liczne tereny zielone (m.in. Park
Lotników) i place zabaw ( jeden na terenie osiedla). 

Cena nieruchomości: 689 000 zł +

Dane agenta:
Mint_Archiwum Mint_Archiwum

mint_archiwum@mintproperty.pl


