Dziubczyński - Nieruchomości
81-368 Gdynia, ul. Bema 6/1
tel. 58 661-72-70;
tel. 503-140-468;

Mieszkanie Gdańsk Przymorze 2600

Opis oferty:
Nieruchomość:
Typ transakcji:
Rynek:
Cena:
Kraj:
Wojewodztwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowosc:
Adres:
Powierzchnia całkowita:
Forma własności:
Liczba pięter:
Piętro:
Kuchnia:
Piwnica:
Pokoje:
Rok budowy:
Typ budynku:
Stan techniczny:

Opis oferty:
Mieszkanie
Wynajem
Wtórny
2600
Polska
Pomorskie
Gdańska Przymorze
Gdańsk
Gdańsk Przymorze
OBROŃCÓW WYBRZEŻA
49.0 m2
Własność
18
15
Nie
Nie
2
2017
Apartamentowiec
Wysoki standard

Lokalizacja: Polecamy do wynajęcia komfortowy 2-pokojowy apartament,
położony na 15 piętrze, budynku 17 pietrowego, na ulicy Obrońców Wybrzeża .
Apartament 49 m2, składa się z 2 pokoi, funkcjonalnego i estetycznego aneksu
kuchennego, łazienki i korytarza. Aneks kuchenny wyposażony lodówkozamrażarkę,
płytę
ceramiczną,
piekarniki
elektrycznym,
zmywarkę,
podstawowe sprzęty kuchenne takie jak garnki, talerze, sztućce . Część
jadalniana wyposażona w stół i krzesła.
W części wypoczynkowej kanapa,
stolik kawowy, szafka rtv. Sypialnia: łóżko z materacem, szafa garderobiana.
Łazienka z wanną, wc, umywalką, pralką. W korytarzu duża szafa. Apartament
posiada balkon z widokiem na morze !!! Do apartamentu (w cenie) przynależą
2-dwa miejsce parkingowe w hali garażowej.
Nowocześnie urządzony
apartament, zaprasza ciepłą kolorystyką wnętrz i praktycznym urządzeniem.
Widok na panoramę Gdańska i morze,
bliskość morza, parku sprzyja
aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji.
W pobliżu apartamentu znajdują się
przystanki autobusowe umożliwiające dojazd do każdego miejsca w
Trójmieście, 5 minut pieszko do przystanku trawajowego. Budynek z ochroną,
recepcją.
W okolicy dostępne wszelkie atrakcje, zaczynając od kafejek,
restauracji itp Nieopodal dostępne usługi m.in. 3 supermarkety, pizzeria,
bankomaty, piekarnia, zaś w odległości około 200 m duże centrum handlowe.
Dojazd (samochodem): do centrum Gdańska: 20 min, do lotniska: 30 min, do
centrum Sopotu: 10 min, do centrum Gdyni: 35 min, do ZOO w Oliwie: 15 min,
centrum Gdańska-Oliwy (Park Oliwski, katedra): 10 min, molo w
Gdańsku-Brzeźnie: 10 min, do hali Ergo Arena: 10 min, do nowego stadionu
PGE Arena: 10 min.KAUCJA 3000 zł

Dziubczyński - Nieruchomości
telefon: 58 661-72-70
telefon: 503-140-468
email: dziubczynski@tkn.pl

