Numer oferty: IN741499

Powierzchnia:

60,00 m2

Wynajem:

2 800 PLN

Mieszkanie Sopot Dolny
Zamieszkaj 300 m od morza w przepięknej kamienicy

Opis oferty
Do wynajęcia przepiękne mieszkanie w zabytkowej, odnowionej kamienicy z 1906 roku w Dolnym
Sopocie przy ulicy Chrobrego w odległości zaledwie 300 metrów od morza.
Mieszkanie znajduje się na wysokim parterze, jest w pełni wyposażone (w tym w sprzęt RTV i AGD),
urządzone w wysokim standardzie. Nieruchomość ma powierzchnię 60 m2 i składa się
z następujących pomieszczeń:
* przestronny salon z przepięknym widokiem na zieleń, z wydzieloną jadalnią i kuchnią oraz 3metrową pojemną szafą
* sypialnia
* pokój gościnny / biuro
* łazienka z kabiną prysznicową
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* schowek / pomieszczenie gospodarcze
Kamienica umiejscowiona jest w bliskiej odległości od morza, jednocześnie znajduje się w bardzo
zacisznym miejscu, z dala od turystycznego zgiełku. Spokojne sąsiedztwo i kameralna atmosfera (w
kamienicy znajduje się łącznie 5 mieszkań), bezpieczna lokalizacja – teren budynku jest ogrodzony,
wejście przez bramkę na kod.
Wyłącznie najem długoterminowy na minimum rok.
Dodatkowe opłaty kształtują się następująco:
• czynsz do Wspólnoty – 460 zł/ms
• energia elektryczna i gaz – wedle zużycia (przepisanie umów z mediami na Najemcę)
• internet i tv – we własnym zakresie
W cenie najmu – przypisane miejsce parkingowe za bramą, na terenie posesji (brama otwierana
ręcznie).
Zapraszam serdecznie na prezentację – miejsce jest jednym z najbardziej wyjątkowych w Sopocie,
w szczególności dla koneserów zabytkowych willi i kamienic, preferujących ciszę i spokój.

Szczegóły oferty
Informacje podstawowe

Informacje dodatkowe

Rodzaj transakcji:

Wynajem

Rynek:

wtórny

Rodzaj nieruchomości:

Mieszkanie

Cena:

2 800 PLN

Cena za m 2:

47,00

Powierzchnia:

60,00m2

Lokalizacja

Parking:

1

Budynek

Państwo:

Polska

Rok budowy:

1906

Miasto:

Sopot

Stan:

wysoki standard

InVilla Nieruchomości S.C.

NIP: 585 148 85 24

T: +48 516 425 401

Adama Mickiewicza 41 , 81-866 Sopot

REGON: 383621001

E: biuro@invilla.pl

II

Dzielnica:

Dolny

Ulica:

Bolesława Chrobrego

Przejdź do oferty online

Karolina Ancerowicz – Szwarc
Zobacz moje oferty

k.szwarc@invilla.pl
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