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Luksusowy Penthouse z widokiem na Wisłę

Cena

5 900 zł
72 zł/m2

KRAKÓW
Marka Stachowskiego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

82.00 m2 4 3 1 7

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Klimatyzacja
 Balkon

Mint Property prezentuje na wynajem luksusowy
czteropokojowy Penthouse z widokiem na Wisłę o powierzchni
82 m2 położony w prestiżowej inwestycji "Pianissimo" przy Bulwarach
Wiślanych. Apartament znajduje się na siódmym piętrze nowoczesnego
apartamentowca z 2018 roku i składa się z:

salonu z przestronnym aneksem kuchennym
sypialni I z podwójnym łóżkiem oraz garderobą i wyjściem na
balkon
sypialni II
sypialni III
przedpokoju
łazienki z prysznicem i toaletą
dodatkowej osobnej toalety
tarasu z widokiem na Wisłę

Nowy i wykończony w wysokim standardzie apartament nie miał jeszcze
najemcy. Wnętrza komfortowo umeblowane i w pełni wyposażone. W
aneksie kuchennym sprzęt AGD m.in. lodówko zamrażarkę, zmywarkę,
piekarnik, płytę indukcyjną, mikrofalówkę. W salonie duży telewizor.
Sypialnie II i III zostaną doposażone przez właścicieli po uzgodnieniu z
najemcą funkcji pomieszczeń.

Apartament jest klimatyzowany!

Apartament zlokalizowany jest tuż przy Bulwarach Wiślanych, w sercu
najmodniejszej dzielnicy Krakowa - Grzegórzkach. Inwestycja Pianissimo
cieszy się ogromnym zainteresowaniem osób poszukujących mieszkania
w cichej i spokojnej okolicy, a zarazem w centrum miasta.

Kompleks charakteryzuje się wysokim standardem oraz nowoczesnymi
rozwiązaniami wewnątrz budynków. Cały teren jest monitorowany i
pełen zieleni.

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. Z racji swojego położenia apartament zapewnia
komfort komunikacyjny przy poruszaniu się zarówno własnym autem
jak i środkami komunikacji miejskiej. Na pobliskim Rondzie
Grzegórzeckim znajduje
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