
Warszawa Ursynów
ul. Przy Bażantarni

Mieszkanie na sprzedaż
za 1 810 000 PLN

pow. 92,90 m 3 pokoje piętro 0 z 9

2017 r. 19 483,32 PLN/m

2

2

Opis nieruchomości:

Czyż nie przyjemnie jest wrócić po ciężkim dniu w miejskiej dżungli do swojego cichego, stylowo urządzonego i pełnego
przestrzeni mieszkania? Usiąść z lampką ulubionego wina na tarasie i napawać się zielenią przydomowego ogródka? Brzmi
cudnie prawda? Ale czy prawdziwie? Jak się okazuje TAK, TAK i jeszcze raz TAK!

W pobliżu słynnej ursynowskiej Alei Kasztanowej, przy ul. Przy Bażantarni 8C skrywa się prawdziwa perełka wśród
stołecznych nieruchomości! Do 92,9 m2 parterowego mieszkania przynależy 24,85 m2 tarasu oraz 73,36 m2 ogródka.
Salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki, 2 sypialnie, pralnia, przestronny hol i przedpokój, a w garażu podziemnym
opcjonalnie aż dwa miejsca parkingowe oraz 2 komórki lokatorskie - możesz tu znaleźć swoją własną oazę w niezwykłym
wydaniu!

Cztery kąty, które pokochasz!
Stylowe mieszkanie z wysokim sufitem (2,85 m) zawiera wszystko co najważniejsze dla Ciebie i Twoich najbliższych. Spory
metraż łączy tutaj bowiem pięknie urządzone wnętrza. Od wejścia wita spory 5,3 m2 hol oraz 38,4 m2 salon z półotwartym
aneksem kuchennym z meblami w zabudowie, okapem, płytą indukcyjną, piekarnikiem elektrycznym, zmywarką, lodówką,
zamrażarką oraz mikrofalówką (całość wyposażenia marki Siemens). Dalej znajduje się 8 m2 przedpokój, dwie efektownie
urządzone łazienki 3,5 m z natryskiem oraz 5,5 m2 z wanną, dwie piękne sypialnie (15,3 m2 oraz 14,9 m2) oraz
funkcjonalna pralnia. Wszystkie okna tego przytulnego, a zarazem naprawdę przestronnego wnętrza skierowane są ku
wschodowi, przez co o poranku domowników budzą promienie słońca, a w letnie wieczory koi zmysły przyjemny chłód.

Wystrój urzekający w detalach
Ogromnym atutem mieszkania jest niezwykle staranny i dopracowany w detalach wystrój. Piękne meble w zabudowie,
świeżo odmalowane ściany, intrygujące tapety ścienne i terakota w łazienkach, a także piękne płytki ceramiczne czy
stylowa deska dębowa Chapel na podłogach w salonie i sypialniach tworzą spójną i efektowną zarazem całość. Lokum to
sprawia, że codzienne życie jest niezwykle komfortowe i daje wiele radości. Na miejscu obecni właściciele pozostawiają
elementy stałe wyposażenia kuchni, szafy oraz regały w zabudowie. Można się do niego wprowadzić niemal od razu - bez
mozolnych remontów i dodatkowych kosztów. Pomimo usytuowania na parterze, jest ono kameralne i pozwala poczuć się
bezpiecznie - w oknach zamontowano kontraktony alarmowe.

Mieszkanie z pakietem udogodnień
Poza funkcjonalnym rozkładem i pięknym wnętrzem mieszkanie to ma do zaoferowania o wiele więcej. Wraz z nim w
pakiecie zyskujesz także spory taras z uroczo urządzonym ogródkiem. Dodatkowo płatne są również dwa miejsca
parkingowe w garażu podziemnym, jak i dwie komórki lokatorskie (4,63 m2 oraz 4,7 m2) - 90 000zł za całość. Całe osiedle
Przy Bażantarni to ogrodzona, zamknięta, monitorowana i chroniona przestrzeń, w której można cieszyć się spokojem i
komfortem codziennego życia.
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Ursynów - jak pięknie tu mieszkać
Lokalizacja tej wyjątkowej nieruchomości to bezsprzeczny plus inwestycji. Park Przy Bażantarni i słynna Aleja Kasztanowa
znajdują się niespełna 100 metrów obok. W pobliżu nie brakuje również innych zieleńców - 10 minut spacerem dzieli
mieszkanie z parkiem Lasek Brzozowy, a w 20 minut można dotrzeć do Parku Natolińskiego. W najbliższej okolicy, w
promieniu ok. 1 km, znajdują się liczne przedszkola, żłobki i szkoły, w tym także International American School.

Miłośnicy aktywnego stylu życia znajdą tu także wiele przestrzeni do jazdy na rowerze, joggingu, jak i siłownię na wolnym
powietrzu. Dzielnica w sąsiedztwie ul. Przy Bażantarni oferuje doskonałe zaplecze, w tym liczne restauracje, bary, sklepy,
punkty usługowe, lodziarnie, jak i centra handlowe czy kino. Poza wspaniałą infrastrukturą, Ursynów w tej lokalizacji
zapewnia genialną komunikację. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się niespełna 30 m od mieszkania, stacja
metra Natolin - 800 m, a stacja Kabaty raptem 950 m.

Jak widzisz, marzenia o własnej, magicznej przestrzeni z ogródkiem w centrum betonowego miasta mogą się spełnić! To
niezwykle stylowe i urzekające detalami mieszkanie jest tego najlepszym przykładem
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Galeria zdjęć:

Dodatkowe informacje:

Numer oferty: 3497299

Stan prawny: własność

Umeblowanie: Cześciowo

Sprzęt AGD: Tak

Typ kuchni: Aneks kuchenny

Balkon/taras: Tak

Miejsce postojowe: Tak

Typ miejsca postojowego: podziemne

Czynsz: 1 378 PLN

Kontakt do doradcy:

Katarzyna Sieczko

tel.: 570 909 939

katarzyna@residea.pl
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