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Atrakcyjne mieszkanie w sąsiedztwie Wisły

Cena

3 000 zł
55 zł/m2

KRAKÓW
Grzegórzecka

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

55.00 m2 3 2 1 2

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Balkon
 Ochrona

Mint Property ma przyjemność zaprezentować piękne i funkcjonalnie
zaprojektowane mieszkanie do wynajęcia, położone na 2 piętrze
nowoczesnego apartamentowca w inwestycji Wiślane Tarasy 2.0.

Prezentowany apartament o powierzchni 55 m2 składa się z:

przestronnego salonu połączonego z aneksem kuchennym
dużej sypialni
pokoju
łazienki z wanną z funkcją prysznica
przedpokoju
balkonu

Z każdego pokoju jest wyjście na duży balkon, który został wyposażony
w meble.

Mieszkanie jest w pełni wyposażone i umeblowane, gotowe do
wprowadzenia się. W kuchni lodówka, płyta indukcyjna, piekarnik i
zmywarka. W łazience znajduje się pralko-suszarka.

Mieszkanie jest nowe i czeka na pierwszego najemcę.

Mieszkanie w Wiślanych Tarasach zapewnia komfort życia na
najwyższym poziomie w samym centrum Krakowa. Na obszarze
kompleksu z myślą o mieszkańcach znajdują się sklepy spożywcze,
przedszkole, punkt medyczny, fryzjerski, kosmetyczny i wiele innych.
Budynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych i
Galerii Kazimierz. Położenie względem miasta zapewnia bardzo dobrą
komunikację zarówno samochodową pieszą jak i miejską. W pobliżu jest
główny węzeł komunikacyjny Krakowa, Rondo Grzegórzeckie z licznymi
przystankami tramwajowymi i autobusowymi. Spacerem można dojść
do Galerii Kazimierz i Starego Miasta.

W kompleksie Wiślane Tarasy 2.0 znajduje sie całodobowa recepcja.

Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w garażu
podziemnym w cenie 250 zł.

Cena: 3 000 PLN + 600 PLN czynsz administracyjny + prąd +
Internet

Kaucja zwrotna: 3 000 zł

Jednorazowa opłata prowizyjna dla biura.

Zapraszam do kontaktu i na wizytę w nieruchomości.

Katarzyna Mielecka

Tel. 532 261

Dane agenta:
Katarzyna Mielecka

532261513 katarzyna@mintproperty.pl


