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Luksusowy apartament przy Bulwarach Wiślanych

Cena

3 900 zł
66 zł/m2

KRAKÓW
Masarska

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

59.00 m2 2 1 1 1

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon

Mint Property przedstawia na wynajem luksusowy 2 pokojowy
apartament przy ulicy Masarskiej. 

Oferowana nieruchomość o powierzchni 59 m2 znajduje się
na pierwszym piętrze w 5 piętrowym budynku i składa się z:

pokoju dziennego z aneksem kuchennym z wyjściem na balkon
sypialni
łazienki z wnną i toaletą
przedpokoju

Apartament wykończony stylowo i w wysokim standardzie. W pełni
umeblowany i wyposażony w niezbędne sprzęty AGD i RTV.

Kuchnia - meble w zabudowie, lodówka, płyta indukcyjna, piekarnik,
okap, zmywarka, pralka, akcesoria kuchenne najwyższej jakości, wyspa
kuchenna, dwa hokery;

Salon - sofa, fotel, stolik kawowy, szafka RTV, telewizor;

Sypialnia - łóżko dwuosobowe, szafka nocna, dwie szafy, telewizor;

Łazienka - wanna, toaleta, umywalka, lustro, wc, grzejnik drabinkowy;

Przedpokój - szafa, szafka, konsola, pufa.

Lokalizacja

Apartamenty zlokalizowany w jednej z najatrakcyjniejszych części
Krakowa, na granicy Grzegórzek i Kazimierza.

Spacerem wzdłuż Wisły można w ciągu kilku minut dojść na zabytkowy
Kazimierz czy przeżywające renesans Podgórze. Również na Stare
Miasto można dostać się spacerem lub przejeżdżając 3 przystanki
komunikacją miejską. Będąc stacją przesiadkową wielu linii
tramwajowych i autobusowych Rondo Grzegórzeckie jest dogodnym
punktem komunikacyjnym i pozwala szybko dotrzeć w każdy rejon
Krakowa.

Również osoby ceniące sobie relaks oraz aktywny wypoczynek będą
zachwycone. Lokalizacja kompleksu oferuje mieszkańcom łatwy i szybki
dostęp do terenów rekreacyjnych wzdłuż Bulwarów Wiślanych. W
bliskiej okolicy znajduje się również nowo powstały park Stacja Zabłocie,
Park Grzegórzki, plaża nad Wisłą oraz plac zabaw dla dzieci.

W pobliżu wiele sklepów, punktów

Dane agenta:
Katarzyna Mielecka

532261513 katarzyna@mintproperty.pl


