Nr oferty: DH751292, Mieszkanie - Sprzedaż

Wiślinka
ul. Łąkowa
Mieszkanie, 55.80 m2, pokoje: 2

Cena: 965 550 zł
Powierzchnia: 55.80 m2
Ilość pokoi: 2
Cena za 1 m2: 17 304 zł
Status własności: Własność
Piętro / Pięter: 1/2
Rok budowy: 2020
Balkon: Balkon
Ogrzewanie: Co Miejskie
Standard wykończenia: Deweloperski

Opis:

Nietuzinkowa, jedyna w swoim rodzaju oferta sprzedaży
apartamentów przy pięknej marinie na Wybrzeżu Gdańskim.

ekskluzywnych

Apartamenty z własnym miejscem do cumowania jachtu!

Termin realizacji: 2020-06-30
Garaż: 1 miejsce
parkingowe

Tuż nad brzegiem ujścia Martwej Wisły do Bałtyku powstaje luksusowy kompleks
apartamentów wraz z miejscami do cumowania jachtów i łodzi motorowych,
dwukondygnacyjny Kapitanat, w którym znajdzie się restauracja, sala zabaw dla
dzieci oraz sala konferencyjna i okazjonalno-bankietowa, a także 10-kondygnacyjny
apartamentowiec, w którym przewidziano lobby, basen, saunę suchą i mokrą oraz
salę fitness.
Inwestycja oferuje kilkaset apartamentów o zróżnicowanej powierzchni od 33
do 85m.kw.
Funkcjonalny rozkład pomieszczeń poszczególnych lokali stwarza optymalne
wykorzystanie przestrzeni. Lokale parterowe posiadają tarasy oraz ogródki, zaś
lokale na piętrze przestronne balkony.
Dzięki zastosowaniu dużych przeszkleń od posadzki, przestrzeń apartamentów jest
bardzo dobrze doświetlona a mieszkaniec może podziwiać piękne widoki mariny
jachtowej.
Prezentowany lokal ma powierzchnię 55,8m2, składa się z:
- pokój dzienny z aneksem
- sypialnia
- przedpokój
- łazienka
+ balkon 7,71m2
Dodatkowo opcja kupna:
Miejsce cumownicze, cena: 123 000zł (brutto)
Miejsce postojowe naziemne, cena: 20 000zł (brutto)
Urokliwe miejsce na mapie Pomorza dla miłośników sportów wodnych, pięknych
widoków oraz natury. Bliskość Rezerwatów przyrody Ptasi Raj i Mewia Łacha oraz
dostęp do piaszczystych plaży Wyspy Sobieszewskiej sprawiają, iż miejsce to jest
wyjątkowe i niepowtarzalne.
Zapraszam do kontaktu celem przedstawienia szczegółów oferty oraz sprawdzenia
dostępności poszczególnych lokali.

OPIEKUN OFERTY

Joanna Kozłowska
tel. 728 806 476
j.kozlowska@domhouse.pl

--------------------------------------------Dom & House - Specjaliści od marzeń.
- Gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji
- Znajdziemy najtańszy kredyt
- Pomoc prawna dzięki współpracy z najlepszymi kancelariami notarialnym i
prawnymi
- Znajdziemy najtańsze ubezpieczenie nieruchomości
Prezentowana oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego....

