małopolskie, tatrzański, Zakopane, ul.
Mieczysława Karłowicza
Apartament pod Kasprowym
Mieszkanie - Sprzedaż

Cena

912 057 PLN

Powierzchnia

47,53 m2

Liczba pokoi

Piętro

2

1
Podstawowe
Numer oferty

52880/MS/MAX

Rynek Pierwotny

Tak

Stan lokalu

Stan deweloperski

Pomieszczenia
Typ mieszkania

Apartament

Powierzchnia salonu

26 m2

Typ kuchni

Aneks

Liczba łazienek

1

Wysokość pomieszczeń

275 cm

Typ okien

Aluminiowe

Powierzchnia dodatkowa
Liczba balkonów

1

Typ balkonów

Loggia

Piwnica

Nie

Komórka

Nie

Ogród

Tak

OPIS OFERTY

Media i wyposażenie
Ogrzewanie

CO własne

Apartamenty pod Kasprowym powstały dla wszystkich, którzy poszukują zupełnie
nowych standardów – zarówno w kwestii wypoczynku, jak i pewnego inwestowania.
Mieszkańcy będą zachwyceni komfortem i designem inwestycji zaprojektowanej i
wykończonej bez żadnych kompromisów, z dbałością o najmniejszy detal.
Oferujemy apartamenty o pow. od 23 do aż 70 m² – z możliwością prostego
łączenia.
Wśród licznych udogodnień znajdują się:
- łatwo dostępne miejsca postojowe,
- bezpieczny plac zabaw dla dzieci,
- przestronne ogródki przynależące do lokali na parterze,
- narciarnia i sauna.
Lokalizacja przy ulicy Mieczysława Karłowicza to gwarancja prestiżu i maksimum
wygody dla wszystkich amatorów gór. Majestatyczne widoki na Tatry idą w parze z
bliskością tras narciarskich, wyciągów i malowniczych szlaków pieszych.
Okolicę pełną wyszukanych restauracji i sklepów zdobi unikalna góralska
architektura. W pobliżu znajdują się również niezbędne urzędy, banki czy
przychodnie lekarskie. Położenie w oddaleniu od zatłoczonych Krupówek sprawia
jednak, że satysfakcja z wypoczynku przewyższy oczekiwania o każdej porze dnia i
roku.

Ciepła woda

Piec gazowy

Gaz

Nie

Miejsca parkingowe
Parking podziemny

1

Cena za
Garaż

50 000 PLN

Budynek
Rok budowy

2020

Stan budynku

Istniejący

Materiał

Mieszany

Liczba pięter

2

Winda

Nie

Elżbieta Perz
Elżbieta Perz

tel. 525 230 610

elzbieta.perz@maxon.pl
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