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Stylowe dwupokojowe mieszkanie z ogródkiem w inwestycji Riverside

Cena

2 600 zł
72 zł/m2

KRAKÓW
Zabłocie

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

36.00 m2 2 1 1 0

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Winda
 Balkon

Mint Property prezentuje na wynajem dwupokojowe mieszkanie
na Zabłociu w inwestycji Riverside.

Riverside to nowy apartamentowiec z 2017 roku położony w cieszącej
się ogromną popularnością dzielnicy Krakowa – Zabłociu. Usytuowana w
sąsiedztwie przeżywającego renesans Podgórza, kilka minut spacerem
od klimatycznego Kazimierza zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do
biznesu, kultury i rekreacji. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji na
mieszkańców czekają liczne restauracje, winiarnie, muzea. W bliskiej
okolicy szereg sklepów oraz punktów usługowych. Kilka minut spacerem
na drugim brzegu Wisły centrum handlowo-usługowe Galeria Kazimierz.
Na terenie osiedla znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz zewnętrza
siłownia. Dookoła liczne tereny rekreacyjne wzdłuż Wisły m.in. nowo
powstały park oraz alejki spacerowe na Bulwarach Wiślanych.

Okolica świetnie skomunikowana z pozostałą częścią Krakowa. W
zasięgu ręki pełna infrastruktura: linie autobusowe i tramwajowe (5-10
min do centrum Krakowa i bezpośredni dojazd na Dworzec Główny) oraz
łatwy i szybki wyjazd na obwodnicę Krakowa.

Mieszkanie składa się z:

- salonu połączonego z kuchnią
- sypialni z wyjściem na taras
- łazienki
- przedpokoju
- tarasu i ogródka

Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone. Kuchnia
wyposażona w zmywarkę, dużą lodówkę z zamrażarką, płytę
indukcyjną, piekarnik i mikrofalówka. W salonie sofa, stoliki kawowe,
stół z krzesłami oraz TV. W sypialni podwójne łóżko, stoliki nocne,
pojemna szafa oraz mały kącik do pracy. Również w przedpokoju
znalazła się przestrzeń na przechowywanie. W łazience kabina
prysznicowa z deszczownicą oraz pralka. Zarówno z sypialni jak i z
salonu wyjście na taras i ogródek o powierzchni 40m2.

Istnieje możliwość wynajęcia miejsca postojowego w garażu
podziemnym w cenie 150
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