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Piękny apartament przy Plantach

Cena

2 300 zł
38 zł/m2

KRAKÓW
Biskupia

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

60.00 m2 2 1 1 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda

Mint Property ma przyjemność zaprezentować mieszkanie w
ścisłym centrum Krakowa. 

Mieszkanie o powierzchni 60 m2 znajduje się na 2 piętrze
czteropiętrowej kamienicy, która mieści się zaraz przy krakowskich
Plantach. Zorientowane jest na południe i wschód. 

Apartament składa się z:

przestronnego salonu z aneksem kuchennym
sypialni
łazienki z prysznicem
przedpokoju

Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości 200 m od Plant
Krakowskich. Położenie w ścisłym centrum Krakowa umożliwia łatwy
dostęp do wielu instytucji kulturalnych, a także barów, restauracji,
urzędów, sklepów, szkół i centrów handlowych. Jeśli poszukują Państwo
ciekawego położenia na mapie miasta, jest to z pewnością oferta godna
uwagi. 

Na wyposażeniu znajdują się:

Kuchnia / Aneks kuchenny: płyta indukcyjna, lodówka, kuchenka
mikrofalowa, czajnik elektryczny, ekspres do kawy, naczynia, sztućce,
szklanki

Łazienka: prysznic, umywalka, toaleta, pralka, suszarka do włosów

Sypialnia: łóżko małżeńskie (w razie potrzeby rozdzielone na dwa
pojedyncze), pościel

Pokój dzienny: wygodna sofa, stolik kawowy, stół do jadalni z krzesłami,
bar, dwa krzesła barowe

Garderoba: komoda na ubrania, wieszaki

Inne: drewniana podłoga, odkurzacz, żelazko, deska do prasowania, na
ulicy parking, parking strzeżony w pobliżu,winda

Parking strzeżony w pobliżu (ul. Długa, 50 zł / doba) oraz na pobliskich
ulicach 3 zł / godz. I bezpłatny między 20.00 a 10.00 i weekendy.

Odległości: Rynek (1000 m), Wawel (1900 m), Kazimierz (2500 m),
lotnisko JPII Balice (13 km), dworzec kolejowy (1000 m), bank (20 m),
bankomat (20 m), parking (240 m), parking na ulicy (5m), parking
strzeżony (240m), przystanek autobusowy (60m), restauracja (50m),
sklep spożywczy (10m), wypożyczalnia rowerów (100m),

Dane agenta:
Mint_Archiwum Mint_Archiwum

mint_archiwum@mintproperty.pl


