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Kraków, mieszkanie na wynajem, Serenada, Quattro

Cena

1 800 zł
33 zł/m2

KRAKÓW
Meiera

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

55.00 m2 2 1 1 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Winda
 Parking
 Ochrona

MINT Property prezentuje na wynajem przytulne trzypokojowe
mieszkanie przy ul. Meiera w dzielnicy Prądnik Biały.

Mieszkanie o powierzchni 55 m2 zlokalizowane jest na trzecim piętrze
zadbanej inwestycji i składa się z:

dużego, jasnego salonu z aneksem kuchennym
przestronnej sypialni
łazienki
przedpokoju
oraz balkonu

Mieszkanie jest nowe, w pełni umeblowane i wyposażone. Nie miało
jeszcze najemcy. Zaaranżowane przez profesjonalnego dekoratora
wnętrz.

W sypialni nowy, wygodny materac na dużym, podwójnym łóżku oraz
pojemna szafa w zabudowie. Kuchnia w pełni wyposażona w niezbędne
sprzęty AGD m.in. lodówko-zamrażarkę, piekarnik, płytę elektryczną,
zmywarkę, mikrofalówkę, czajnik elektryczny. Dodatkowo w łazience
pralka. W salonie znajduje się wygodny zestaw wypoczynkowy.

Jest możliwość wynajęcia miejsca postojowego w zamkniętym garażu. 

Lokalizacja:

Inwestycja dewelopera Inter-Bud Developer, położona przy ul. Meiera w
niedalekiej odległości od ul. Opolskiej, Bora- Komorowskiego i Dobrego
Pasterza. Przed budynkiem znajduje się kilkadziesiąt ogólnodostępnych
miejsc postojowych. Na parterze sąsiedniego budynku duży sklep
spożywczy (Lewiatan) oraz Biedronka. W bliskim sąsiedztwie pełen
wachlarz sklepów oraz punktów usługowych.

W najbliższej okolicy znajdują się przystanki MPK (15 minut do
centrum), Park Wodny, Galeria Serenada, Multikino, Szkoła
Podstawowa, park, Biedronka, piekarnia, centrum biurowe, 3 place
zabaw dla dzieci.

Okolica bardzo dobrze skomunikowana. Wiele linii autobusowych
pozwala szybko i sprawnie dotrzeć w inne rejony Krakowa.
Podróż do centrum to zaledwie 15 minut autobusem lub 5 minut
samochodem

 Cena: 2000 PLN + 500 PLN czynsz administracyjny + prąd

 

Zapraszamy do kontaktu oraz na prezentacje nieruchomości

Dane agenta:
Martyna Wenk

577223220 martyna.wenk@mintproperty.pl


