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Trzypokojowe mieszkanie na Starym Podgórzu

Cena

1 600 zł
34 zł/m2

KRAKÓW
Dembowskiego

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

47.00 m2 3 2 1 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Balkon

Mint Property ma przyjemność zaprezentować trzypokojowe
mieszkanie 47 m2, zlokalizowane na Starym Podgórzu i
okolicach Parku Bednarskiego. 

Mieszkanie składa się z:

pokoju dziennego z aneksem kuchennym
sypialni
gabinetu (z możliwością zaaranżowania na drugą sypialnię lub
pokój dziecięcy)
łazienki z wanną
przedpokoju

Mieszkanie usytuowane jest na trzecim piętrze bloku z 1960 w dobrym
stanie technicznym.

Do mieszkania przynależy piwnica (niezależna) i suszarnia (do użytku
wspólnego).

Mieszkanie jest umeblowane i wyposażone w niezbędne sprzęty AGD:

duża lodówka
piekarnik
płyta indukcyjna
zmywarka
pralka

Do bloku jest doprowadzony światłowód UPS co zapewnia możliwość
podłączenia bardzo szybkiego, stabilnego internetu.

Duża biblioteczka znajdująca się w gabinecie może zostać na
wyposażeniu mieszkania, lub zostać usunięta gdyby najemcy chcieli
zaaranżować ten pokój jako sypialnię lub pokój dziecięcy. 

Mieszkanie jest bardzo ustawne i wygodne, na podłogach znajdują się
dębowe deski co dodatkowo daje poczucie przytulności i ciepła. 

Mieszkanie jest podpięte do sieci MPEC (zarówno ogrzewanie jak i ciepła
woda).

Mieszkanie jest zlokalizowane w bardzo dogodnym miejscu w otoczeniu
zieleni. Okna dwóch pokoi wychodzą na teren zielony przed blokiem
(widok na drzewa), z pokoju dziennego rozpościera się widok na kopiec
Krakusa i terem zielony wokół niego. 5 min spacerem od mieszkania
znajduje się Park Bednarskiego, tuż obok mieszkania można wejść na
kładkę prowadzącą na kopiec Krakusa i wzgórze Lasoty. W bliskiej
odległości znajduje się również Rynek Podgórski.

Mieszkanie jest bardzo dobrze skomunikowane z innymi częściami
miasta. 5 min spacerem od mieszkania znajduje się węzeł
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