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Mieszkanie do wynajęcia, 4 pokoje, ogródek

Cena

6 000 zł
71 zł/m2

KRAKÓW
Starego Dębu

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

85.00 m2 4 3 2 Parter

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Balkon
 Parking

Biuro nieruchomości MINT Property prezentuje na wynajem 4
pokojowe  mieszkanie  przy Ulicy Starego Dębu w Krakowie.

Nieruchomość o powierzchni 85 m2 znajduje się na parterze  3-
piętrowego budynku  i składa się z: 

salonu z aneksem kuchennym
dwóch sypialni
gabinetu
dwóch łazienek
przedpokoju

Do mieszkania przynależy ogródek.

Mieszkanie w pełni wyposażone w sprzęty agd renomowanych firm
pralka, suszarka, zmywarka, telewizor z plaskim ekranem, piekarnik,
plyta indukcyjna z dwoma palnikami gazowymi, ekspres do kawy
nespresso. W apartamencie położony jest nowoczesny dębowy
olejowany parkiet, a w miejscach gdzie są płytki (2 łazienki oraz aneks
kuchenny) podłoga jest podgrzewana. Aktualnie pokoje dzielą się na
sypialnię dorosłych, gabinet, garderobę z gabinetem do pracy oraz
salon z aneksem kuchennym z wyspą z wielkim bezobsługowym
akwariumDo mieszkania przynależy komórka lokatorska.

Możliwość wynajęcia miejsca postojowego przed budynkiem. 

Lokalizacja:

Osiedle zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie Tenczyńskiego
Parku Krajobrazowego z licznymi terenami rekreacyjnymi i spacerowymi
dla rodzin z psami, a zarazem kilka minut samochodem od Galerii
Bronowice,Galerii Futura Park, Ronda Ofiar Katynia i sklepu Ikea. Dojazd
do centrum Krakowa zajmuje 15 min.

Zarówno odległości między budynkami w inwestycji, jak i same
mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o rodzinach, które
potrzebują więcej przestrzeni. Niska zabudowa, nowoczesna
architektura i bezpieczna okolica zapewniają mieszkańcom spokój i
pozwalają cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.

Przystanek autobusowy w 7 minut od nieruchomości.

W niedalekiej odległości znajduję się stacja kolejki podmiejskiej ( trasa
Balice-Dworzec Główny Kraków-
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