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Apartament 63m2 na wynajem Angel Wawel

Cena

3 800 zł
60 zł/m2

KRAKÓW
ul. Sukiennicza

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

63.00 m2 2 1 2 parter

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Przyjazne dla zwierząt
 Winda
 Klimatyzacja
 Balkon
 Parking
 Ochrona

Mint Property ma przyjemność zaprezentować dwupoziomowy
apartament na wynajem przy ul. Sukienniczej w Krakowie.

 

Nieruchomość o powierzchni 63 m2 znajduje się na parterze 6
kondygnacyjnego apartamentowca z 2015 roku.

W skład mieszkania wchodzi :

parter: przestronny salon, kuchnia, łazienka z prysznicem
piętro: duża garderoba, sypialnia, łazienka z wanną

 

Apartament zaprojektowany i urządzony z dbałością o najmniejsze
detale, w pełni umeblowany.

W salonie do dyspozycji duża,rozkładana sofa, fotele, stolik i krzesła. W
kuchni wysokiej klasy sprzęt AGD (lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna,
okap, czajnik). Łazienka na parterze wyposażona w kabinę prysznicową
typu walk-in, umywalka, wc, duże lustro oraz szafki. W przedpokoju
szafa stanowiąca dodatkowe miejsce do przechowywania. W sypialni na
piętrze duże, podwójne łóżko. Dodatkowo do dyspozycji najemcy jest
garderoba oraz łazienka z wanną.

Z mieszkania wyjście na mały ogródek.

Mieszkanie posiada klimatyzację, videodomofon oraz ogrzewanie
podłogowe.

 

Apartamentowiec jest strzeżony i monitorowany. W cenie czynszu
zawarto dostęp do udogodnień dla mieszkańców m.in. strefa SPA,
basen, siłownia, sauna, sala kinowa, sala zabaw dla dzieci, winiarnia,
biblioteka, usługi concierge oraz całodobowa ochrona.

Teren ogrodzony, wyposażony w dwupoziomowy parking podziemny dla
mieszkańców.

Angel Wawel to obecnie jedna z najbardziej prestiżowych inwestycji w
Polsce. Miejsce idealne dla osób ceniących sobie wysoki standard
mieszkania, doskonałą lokalizację ze względu na szeroką ofertę
kulturalną oraz bardzo dobrze rozwiniętą komunikację.

W pobliżu historyczna dzielnica Krakowa Kazimierz, Zamek Królewski na
Wawelu, bulwary wiślane, liczne ośrodki kulturalne.

Ponadto w sąsiedztwie liczne restauracje, puby,
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