Numer oferty: IN659080

Powierzchnia:

207,00 m2

Wynajem:

27 000 PLN

Mieszkanie Gdynia Orłowo
Ekskluzywny Apartament tuż przy plaży w Orłowie!

Opis oferty
Niezwykle ekskluzywnie urządzony apartament do wynajęcia w przepięknym i prestiżowym miejscu
– Gdyni Orłowie, tuż przy plaży w kameralnym, trzykondygnacyjnym budynku, w którym znajdują się
zaledwie 3 apartamenty (każdy z nich zajmuje całe piętro).
Apartament ma powierzchnię 207 m2, urządzony został w najwyższym z możliwych standardów (w
tym m.in. meble na zamówienie, kamień naturalny, na podłogach deska drewniana itp.).
Apartament swoim wystrojem nawiązuje do San Francisco, które jest powszechnie znane ze swojego
atrakcyjnego miejskiego charakteru. Tutaj, jadąc słynnymi kolejkami linowymi możesz odkrywać
mieszane style architektoniczne, a także obszary, na które wpływ ma bogata różnorodność
kulturowa. Odwieczne poczucie prestiżu tego kalifornijskiego miasta wywodzi się z tego, że jest ono
domem dla prestiżowych instytucji edukacyjnych i przedsiębiorczych społeczności naukowych.
Apartament składa się z następujących pomieszczeń:
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• duży hol wejściowy z łazienką dla gości i garderobą
• obszerny salon powiększony o otwartą kuchnię z pomieszczeniem pomocniczym i częścią jadalną
• szeroki taras z widokiem na morze do mieszkania, dwa inne tarasy, okna na wszystkie strony świata
• sypialnia główna z prywatną garderobą połączoną z pokojem kąpielowym oraz osobną łazienką
• gabinet z oknami otwieranymi na zieloną scenerię i ukrytą garderobą pomocniczą
• jedna sypialnia jednoosobowa i sypialnia dwuosobowa z prywatnymi szafami i wspólną łazienką
• dwoje drzwi wejściowych
Kolejne udogodnienia to również wysokiej klasy sprzęt technologiczny, w tym zaawansowany system
audio stereo w salonie i najwyższej klasy wyposażenie kuchni, a także specjalistyczny system kontroli
dostępu oraz najlepsze rozwiązania sterowania oświetleniem i klimatyzacją.
Miejsca parkingowe – w garażu podziemnym pod budynkiem. Garaż posiada także miejsce dla osób
niepełnosprawnych oraz elektryczną stację postojową. Do apartamentu ponadto przynależy bardzo
przestronna komórka lokatorska. Ogrzewanie i chłodzenie zapewnione są przez system gruntowych
pomp ciepła.
Ten apartament wyróżnia się niezwykle stylowym wykończeniem, a jednocześnie zapewnia poczucie
przytulnego komfortu.
Możliwy wynajem apartamentu na 1 miesiąc, 3 miesiące lub rok i więcej.
Do ceny najmu należy doliczyć koszty eksploatacyjne oraz podatek VAT.
Zapraszam serdecznie na prezentację!

Szczegóły oferty
Informacje podstawowe

Informacje dodatkowe

Rodzaj transakcji:

Wynajem

Rynek:

wtórny

Rodzaj nieruchomości:

Apartament

Cena:

27 000 PLN
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Cena za m2:

130,43

Powierzchnia:

207,00m2

Lokalizacja

Budynek

Państwo:

Polska

Numer piętra

3

Miasto:

Gdynia

Stan:

wysoki standard

Dzielnica:

Orłowo

Ulica:

Przebendowskich

Przejdź do oferty online

Karolina Szwarc
+48 603 932 114
Zobacz moje oferty

k.szwarc@invilla.pl
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