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Wysoki standard i cisza u stóp Wawelu!

Cena

3 200 zł
74 zł/m2

KRAKÓW
Sukiennicza

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

43.00 m2 2 1 1 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Klimatyzacja
 Balkon
 Ochrona

Do wynajęcia nowocześnie i funkcjonalnie urządzone mieszkanie w
luksusowym kompleksie Angel Wawel tuż przy Bulwarach Wiślanych i
Zamku Wawel. Otoczony zabytkowymi kamienicami kompleks
usytuowany jest przy ulicy Koletek, zaledwie kilka minut spacerem od
krakowskiego Rynku. To idealne miejsce dla osób ceniących sobie uroki
Starego Miasta oraz Zabytkowego Kazimierza. 

Ta wyjątkowa lokalizacja łącząca historię z nowoczesnością jest bez
wątpienia najbardziej prestiżowym i pożądanym miejscem do
zamieszkania w Krakowie.

Inwestycja charakteryzuje się najwyższym standardem wykończenia
oraz nowoczesnymi rozwiązaniami wewnątrz budynku zapewniając
swoim mieszkańcom najwyższy poziom komfortu. W budynku znajduje
się elegancje lobby z recepcją i conciergem, podziemny parking oraz
całodobowa ochrona. Ponadto basen, studio fintess ze strefą wellness, a
także prywatna sala kinowa do wyłącznej dyspozycji mieszkańców.

Apartament znajduje się na trzecim z sześciu pięter, jest gustownie
urządzony, w pełni wyposażony w nowoczesne i solidne meble o
stonowanej tonacji oraz wszystkie niezbędne sprzęty AGD i RTV, w tym:
lodówka, kuchenka, piekarnik, zmywarka i pralka oraz TV. 

Apartament posiada duże okna z południową wystawą oraz widokiem na
dziedziniec, co zapewnia wiele światła oraz ciszę.

Rozkład i metraż:  43 m2 

salon z aneksem kuchennym
odrębna sypialna
łazienka z toaletą
balkon
kryte miejsce postojowe

Mieszkanie urządzone w bardzo przemyślany sposób, posiada wiele
schowków i praktycznych rozwiązań dzięki czemu jest naprawdę
funkcjonalne. Mieszkanie posiada również klimatyzację oraz ogrzewanie
podłogowe. Z pewnością spełni wymogi najbardziej wymagających
mieszkańców.

Cena wynajmu: 3200 zł oraz 680 zł (czynsz i opłaty

Dane agenta:
Katarzyna Mielecka

532261513 katarzyna@mintproperty.pl


