
Warszawa Mokotów
Wyględów
ul. Biały Kamień

Mieszkanie na sprzedaż
za 2 800 000 PLN

pow. 110 m 4 pokoje piętro 5 z 5 2007 r.

25 454,55 PLN/m

2

2

Opis nieruchomości:

PRZESTRONNY CZTEROPOKOJOWY APARTAMENT Z DUŻYM TARASEM NA OSIEDLU EKO-PARK

110m2 | 4 pokoje | 2 łazienki | Wysoki standard wykończenia | W bliskiej odległości do parku | Spokojna okolica |
Klimatyzacja

*****

UKŁAD POMIESZCZEŃ I STANDARD:

Mieszkanie składa się z części dziennej - kuchnia połączona z jadalnią i salonem - oraz wydzielonej części prywatnej, gdzie
mieszczą się trzy sypialne oraz dwie łazienki (jedna w sypialni master).
Apartament został wykończony przez właścicieli dla siebie, przy użyciu wysokiej klasy materiałów, dzięki czemu jest bardzo
zadbany i utrzymany w doskonałym stanie technicznym.

Ponad standardowa wysokość oraz duże okna mieszkania dają poczucie przestrzeni.
Mieszkanie dzięki swojej funkcjonalności oraz pełnemu umeblowaniu jest doskonałą propozycją dla rodziny. Swoje miejsce
znajduje również duża ilość szaf wnękowych, co pozwala na komfortowe przechowywanie rzeczy.

Mieszkanie składa się z:
* salonu z jadalnią, półotwartą kuchnią z wyjściem na taras,
* sypialni master z garderobą oraz łazienką,
* dwóch pokoi,
* łazienki,
* pomieszczenia gospodarczego.

LOKALIZACJA:

Zespół nowoczesnych apartamentowców i kilku budynków biurowych znany jako Eko-Park to jedno z najciekawszych
architektonicznie i najczęściej nagradzonych osiedli w Warszawie. 
Bezpośrednia bliskość największego parku w stolicy (Pole Mokotowskie), wysoka jakość życia oraz niewielki dystans do
centrum miasta i na lotnisko, czynią inwestycję Eko-Park jedną z najbardziej poszukiwanych lokalizacji w stolicy. 

Ten luksusowy kompleks apartamentowców ma wiele do zaoferowania swoim mieszkańcom: m.in. restauracje, kawiarnie,
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salony urody, delikatesy i międzynarodowe przedszkole - wszystko w zasięgu krótkiego spaceru. Jednocześnie jest to
miejsce bardzo popularne wśród obcokrajowców (szczególnie dyplomatów i pracowników korporacji) - między innymi
temu Eko-Park zawdzięcza swój unikalny klimat.

INFORMACJE DODATKOWE:

Możliwość dokupienia dwóch miejsc parkingowych oraz komórki lokatorskiej w cenie 200 000 PLN.

Serdecznie zapraszam na prezentację!
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Galeria zdjęć:

Dodatkowe informacje:

Numer oferty: 335697

Typ budynku: Apartamentowiec

Stan prawny: własność

Umeblowanie: Tak

Sprzęt AGD: Tak

Ogrzewanie: CO miejskie

Typ kuchni: Z oknem otwarta na salon

Winda: Tak

Balkon/taras: Tak

Miejsce postojowe: Tak

Typ miejsca postojowego: podziemne

Kontakt do doradcy:

Katarzyna Sieczko

tel.: 570 909 939

katarzyna@residea.pl
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