
Warszawa Wilanów
ul. Adama Branickiego

Mieszkanie na sprzedaż
za 1 090 000 PLN

pow. 69,14 m 3 pokoje piętro 1 z 4

2017 r. 15 765,11 PLN/m
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Opis nieruchomości:

Nowoczesne mieszkanie w Miasteczku Wilanów, wyróżniające się funkcjonalnością oraz poziomem wykończenia. Położone
na zielonym i zamkniętym osiedlu. W najbliższym otoczeniu bogata oferta lokali usługowo-handlowych. Doskonałe
połączenie z całą Warszawą zarówno samochodem jak i komunikacją miejską.

-Ciepłe i jasne pomieszczenia
-Funkcjonalne i praktyczne rozwiązania w każdym pokoju
-Duża i i przyjemna łazienka
-Zamknięte i bardzo zielone osiedle
-Prestiżowa lokalizacja z bardzo dobrą komunikacją

Nowoczesne i funkcjonalne mieszkanie w Miasteczku Wilanów wykończone w wysokim standardzie. Mieszkanie wyróżnia
się dbałością o szczegóły oraz ciepłą atmosferą. Idealne do wprowadzenia zarówno dla rodziny z dzieckiem, pary jak i dla
jednej osoby. Przytulna atmosfera na zamkniętym osiedlu Brzozowy Zakątek pozwala odpoczywać z dala od miejskiego
zgiełku, jednocześnie oferując wszystkie możliwości prestiżowej dzielnicy Warszawy.

Osiedle posiada bardzo dobre połączenie z pozostałymi dzielnicami Warszawy zarówno komunikacją miejską jak również
samochodem (20 min do centrum, 3 min do wjazdu na Południową Obwodnicę Warszawy). W pobliżu znajduje się bogata
oferta restauracji, sklepów spożywczych oraz różnorodnych lokali usługowych (fitness, zdrowie i uroda, turystyka, artykuły
dziecięce, etc.) W bliskiej odległości znajduje się plaża wilanowska, Pałac w Wilanowie, jedne z najlepszych tras rowerowych
w okolicy oraz rozbudowane zaplecze wypoczynkowo-rozrywkowe.

Mieszkanie znajduje się na 1 piętrze budynku wybudowanego w 2017 roku z szerokimi korytarzami, windą oraz przyjemną
i prostą architekturą.

Mieszkanie składa się z:

_ przytulnej sypialni: ok 11.2 m²

_ ustawnego pokoju dziecięcego: ok. 9.1 m²

_ widnej kuchni: ok. 11.3 m²

_ przyjemnej łazienki: ok. 5.3 m²
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_ przestronnego salonu: ok. 19.5 m²

_ funkcjonalnego korytarza: ok 9.7 m²

_ praktycznej garderoby: ok. 0.6 m²

_ słonecznego balkonu: ok. 5.6 m²

_ garażu rodzinnego z platformą zależną

Mieszkanie znajduje się na jednym z najbardziej zielonych osiedli prestiżowego Miasteczka Wilanów. Stanowi je duża
przestrzeń atrakcyjnie oddająca swoją aranżacją przytulny klimat znajdującego się w tym miejscu niegdyś brzozowego
zagajnika. Codziennie korzystają z osiedlowej przestrzeni dzieci bawiące się na 3 placach zabaw oraz ich rodzice czy
przyjaciele spacerując bezpiecznie po zamkniętym i strzeżonym osiedlu. Życie społeczności osiedla stale się rozwija np.
poprzez wspólnie organizowane wydarzenia czy spotkania.

Sypialnia jest doświetlona dużym oknem, a zabudowana szafa wnękowa pozwala w pełni wykorzystać metraż sypialni bez
potrzeby zastawiania dodatkowymi meblami.

Pokój dziecięcy jest ustawny i mieści z powodzeniem meble dziecięce oraz daje trochę przestrzeni do zabawy.

Kuchnia została wykonana ze szczególną starannością o jej ciepły klimat. Duże okno, nowoczesna zabudowa kuchenna i
stylowa część jadalna dają połączenie rodzinnej atmosfery z funkcjonalnością.

Na szczególną uwagę zasługuje łazienka, która jest przestronna i przyjemna w przebywaniu.

Nowoczesny salon daje poczucie przestrzeni i jest dobrze doświetlony przez drzwi balkonowe.

Korytarz jest wyposażony w szafy zabudowane i łączy w praktyczny sposób wszystkie pokoje optymalnie wykorzystując
powierzchnię mieszkania.

Dyskretnie schowana garderoba jest pojemna i mieści się blisko drzwi wejściowych.

Balkon jest słoneczny i wychodzi na wewnętrzne podwórko osiedla.

Garaż rodzinny z platformą zależną jest obligatoryjny i dodatkowo płatny: 30 000 PLN

Czynsz (w tym zaliczki na wodę o ogrzewanie) dla 4-osobowej rodziny wynosi ok. 920 zł

ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE

-> jeden właściciel

-> mieszkanie własnościowe z KW

-> grunty uregulowane - uiszczona opłata przekształceniowa

Serdecznie zapraszam do kontaktu i obejrzenia mieszkania!
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Galeria zdjęć:

Dodatkowe informacje:

Numer oferty: 34964280

Stan prawny: własność

Balkon/taras: Tak

Miejsce postojowe: Tak

Typ miejsca postojowego: garaż, podziemne

Czynsz: 920 PLN

Kontakt do doradcy:

Katarzyna Sieczko

tel.: 570 909 939

katarzyna@residea.pl
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