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Apartament na wynajem|Angel Wawel

Cena

17 000 zł
74 zł/m2

KRAKÓW
Koletek

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

229.00
m2 5 4 4 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Winda
 Klimatyzacja
 Parking
 Ochrona

Mint Property ma przyjemność zaprezentować niepowtarzalny
apartament znajdujący się w kompleksie Angel Wawel przy ul.
Koletek.

Apartament o powierzchni 229 m2 znajduje się na 3 piętrze budynku z
windą i składa się z:

ogromnego salonu z aneksem kuchennym
trzech sypialni z prywatnymi łazienkami
toalety
sypialni
holu z pralnią

Do mieszkania przynalezy komórka lokatorska oraz dwa miejsca
postojowe w garażu podziemnym.

W mieszkaniu jest ogrzewanie miejskie-podłogowe oraz klimatyzacja.
Każda z sypialni ma swoja prywatną łazienkę wyposażoną w prysznic i
wannę. Sypialnia główna posiada swoja garderobę, dwie kolejne szafy w
zabudowie. Apartament wychodzi na dwie strony - od poludnia rozciąga
się widok na patio, od północy możemy podziwiać Wawel w całej
okazałości. 

 

 

Lokalizacja:

Angel Wawel to ekskluzywny apartamentowiec w sercu Starego Miasta.
Otoczony zabytkowymi kamienicami kompleks usytuowany jest przy
ulicy Koletek u podnóża Wawelu i w sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych,
zaledwie kilka minut spacerem od krakowskiego Rynku. Idealne miejsce
dla osób ceniących sobie uroki Starego Miasta.

Inwestycja charakteryzuje się najwyższym standardem wykończenia
oraz nowoczesnymi rozwiązaniami wewnątrz budynku zapewniając
swoim mieszkańcom najwyższy poziom komfortu. W budynku znajduje
się elegancje lobby z recepcją i conciergem, podziemny parking oraz
całodobowa ochrona. Ponadto basen, studio fintess ze strefą wellness, a
także prywatna sala kinowa do wyłącznej dyspozycji mieszkańców.
Ta wyjątkowa lokalizacja łącząca historię z nowoczesnością jest bez
wątpienia najbardziej prestiżowym i pożądanym miejscem do
zamieszkania w Krakowie.

Cena:

Cena 17 000 PLN + czynsz administracyjny 3 741,87 PLN + prąd

Dane agenta:
Justyna Wilk

793670635 justyna.wilk@mintproperty.pl


