Numer oferty: IN995956

Powierzchnia:

120,00 m2

Sprzedaż:

1 450 000 PLN

Mieszkanie Jurata
Klimatyczny apartament w Juracie

Opis oferty
JURATA to wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju. Tutaj z pewnością można zapomnieć o całym
zabieganym świecie! Miejscowość zapewni nam możliwość odpoczynku jak i aktywnego spędzania
czasu. Każdy znajdzie coś dla siebie – Zatoka Pucka, molo i promenada, szeroka i piaszczysta plaża,
klimatyczne restauracje, kawiarnie, smażalnie ryb, kryty basen, korty tenisowe, park linowy czy wieża
widokowa.
Apartament prezentowany w ofercie ma powierzchnię 120 m2 i składa się z następujących
pomieszczeń:
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• salon z aneksem plus garderoba – wyjście na taras
• sypialnia z wyjściem na taras
• sypialnia
• łazienka z prysznicem
• korytarz
• duży pokój z garderobą oraz łazienka z prysznicem – wyjście na taras
Apartament znajduje się na parterze, jest bardzo cichy, a wokół niego jest dużo zieleni.
Dojście do zatoki zajmuje ok 3 minuty, a spacerkiem do morza i piaszczystej plaży ok 10 minut.
W krótkim czasie dojdziemy również do molo , które jest przedłużeniem urokliwego deptaku
Międzymorze. Wzdłuż całej Mierzei Helskiej od Helu aż po Władysławowo i dalej do Trójmiasta
dostępna jest zmodernizowana ścieżka rowerowa, która jest położona w pobliżu morza, dzięki temu
jadąc rowerem można podziwiać piękne morskie widoki.
Do apartamentu przynależy miejsce w garażu podziemnym.
Istnieje także możliwość podzielenia apartamentu na dwa mniejsze.
Zapraszam na prezentację!

Szczegóły oferty
Informacje podstawowe

Informacje dodatkowe

Rodzaj transakcji:

Sprzedaż

Rynek:

wtórny

Rodzaj nieruchomości:

Apartament

Cena:

1 450 000 PLN

Cena za m2:

12 083,33

Powierzchnia:

120,00m2

Lokalizacja

Państwo:

Budynek

Polska

Rok budowy:

2005
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Miasto:

Jurata

Ulica:

Ratibora

Przejdź do oferty online

Dawid Iwasiuta
+48 607 355 870
Zobacz moje oferty

d.iwasiuta@invilla.pl
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