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Komfortowe 2 poziomowe mieszkanie w Podgórzu

Cena

2 000 zł
50 zł/m2

KRAKÓW
Hetmańska

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

40.00 m2 3 2 1 2

Mint Property ma przyjemność zaprezentować pięknie
wykończony apartament w ścisłym centrum Krakowa. 

Mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni na poziomie zero 40 m2
znajduje się na 2 piętrze dwupiętrowej kamienicy, która mieści się w
dzielnicy Podgórze w Krakowie.

Apartament składa się z:

przestronnego salonu z aneksem kuchennym
2 sypialni
łazienki z wanną
dużego przedpokoju

Mieszkanie zostało urządzone w wysokim standardzie. Ładne wnętrze i
wysoka jakość wykonania przyciągają uwagę i dają poczucie ogromnego
komfortu. 

Nieruchomość zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od Rynku
Podgórskiego. Kamienica znajduje się w bardzo modnej dzielnicy, 3 min
pieszo do Fabryki Schindlera i museum sztuki nowoczesnej MOCAK, oraz
stacji kolejowej Kraków-Zabłocie oraz 1 min do przystanku
tramwajowego i dworca autobusowego. Położenie w nedalekiej
odległości od 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:

lodówka
pralka
żelazko
odkurzacz
telewizor
naczynia kuchenne, sztućce.
Inne: drewniana podłoga, na ulicy parking.

Odległości: Rynek (3000 m), Kazimierz (2500 m), lotnisko JPII Balice (15
km), dworzec kolejowy (500 m), parking na ulicy (5m), parking
strzeżony (240m), przystanek autobusowy (100m), restauracja (20m),
sklep spożywczy (10m)

 

Umowa na rok lub dłużej.

 

Koszt najmu: 2000 PLN

Dodatkowe opłaty: 287 PLN (plus media)

 

Zapraszamy na prezentację

Dane agenta:
Mint_Archiwum Mint_Archiwum
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