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Mieszkanie 2 pokojowe na wynajem | osiedle Avia

Cena

1 850 zł
49 zł/m2

KRAKÓW
osiedle Avia

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

38.00 m2 2 2 1 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Winda
 Balkon
 Parking
 Ochrona

Mint property ma przyjemność zaprezentować Mieszkanie na wynajem
w inwestycji Avia w Krakowie. 

 

Prezentowana nieruchomość znajduje się na 3 piętrze 7
kondygnacyjnego budynku z 2017 roku,  liczy 38 m2 i składa się z:

salonu
aneksu kuchennego 
sypialni
łazienki z wc
przedpokoju
loggi

 

Mieszkanie jest zupełnie nowe i dotąd nie zamieszkałe. Jest również
kompletnie umeblowane i wyposażone w wysokiej klasy sprzęty
AGD/RTV takie jak: smart TV, pralka, lodówko-zamrażarka, zmywarka,
płyta indukcyjna, okap. W salonie do dyspozycji rozkładana sofa z
funkcją spania, stolik kawowy, duży fotel. Z salonu mamy również
wyjście na loggię. W sypialni rozkładane, podwójne łóżko oraz duża,
pojemna szafa. W przedpokoju duża, przesuwna szafa świetnie sprawdzi
się jako dodatkowe miejsce do przechowywania. Łazienka wyposażona
w wannę, umywalkę oraz wc. 

Dzięki południowo-zachodniej ekspozycji mieszkanie jest bardzo jasne i
dobrze nasłonecznione. 

 

Osiedle Avia to część projektu Nowe Czyżyny. Powstało w zielonej,
rekreacyjnej części Czyżyn. Mieszkańcy mogą korzystać z dogodnej
komunikacji oraz pełnej infrastruktury osiedla. Do dyspozycji są między
innymi liczne sklepy, kawiarnia, piekarnie, lodziarnia, salony
kosmetyczne. 

W najbliższym sąsiedztwie znajdziemy również liczne uczelnie, Quattro
Business Park, galeria handlowa Serenada, OBI, Mc Donald, Multikino a
także wiele punktów handlowo- usługowych a także przychodnia, szkoły
czy przedszkola. 

 

Osiedle Avia to również świetne miejsce dla osób aktywnych. Do
dyspozycji mieszkańców m.in. tematyczne place zabaw, miejsce do
joggingu, boisko sportowe czy aleja spacerowa. 

 

Dobry dojazd w różnych kierunkach Krakowa. W pobliżu liczne
przystanki tramwajowe i
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