Warszawa Wola Mirów, ul. Żelazna
Mieszkanie na sprzedaż za 729 000 PLN
pow. 59 m2

2 pokoje

piętro 9 z 15

2006 r.

12 355,93 PLN/m2

Opis:
Opis
::::ENGLISH VERSION BELOW::::
Eleganckie Mieszkanie w samym sercu Warszawy, ŚRÓDMIEŚCIE/WOLA BEZPOŚREDNIO
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 59 m2 położone przy granicy Śródmieścia i Woli, przy ul. Żelaznej.
Dwupokojowe z możliwością wydzielenia 3 pokoju. Mieszkanie w samym sercu miasta, doskonale skomunikowane, z
widokiem na nowoczesne wieżowce Warszawy. Mieszkanie ze świetnym potencjałem inwestycyjnym m.in. z uwagi na
bliskość Ronda ONZ oraz Ronda Daszyńskiego gdzie powstaje nowe centrum biznesowe stolicy z
najnowocześniejszymi budynkami biurowymi w Europie.
Urządzone w eleganckim, nowoczesnym stylu a jednocześnie wyjątkowo przytulne, jasne i słoneczne. Widok z okien
na patio i nowoczesne wieżowce. Klimatyczny balkon
W skład mieszkania wchodzą: 2 POKOJE, PRZEDPOKÓJ, KUCHNIA oraz ŁAZIENKA. Jest możliwość wydzielenia 3 pokoju.
KUCHNIA: nowoczesne meble kuchenne, wysokiej jakości sprzęt AGD: płyta grzewcza, okap, lodówka, zamrażarka,
zmywarka, na podłodze gres.
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PRZEDPOKÓJ I POKÓJ: na podłodze wysokiej jakości panele, eleganckie meble
ŁAZIENKA: wysokiej jakości armatura łazienkowa, pralka, na podłodze gres
KOMUNIKACJA: Mieszkanie świetnie skomunikowane, kilka minut pieszo do stacji Metra RONDO ONZ oraz Metra
RONDO DASZYŃSKIEGO, dwa przystanki autobusowe od Dworca Centralnego, 3 przystanki tramwajem od Starego
Miasta, liczne linie tramwajowe i autobusowe
W OKOLICY: Mieszkanie położone przy ul. Żelaznej. W okolicy liczne sklepy, kawiarnie i restauracje, Hala Mirowska,
Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo blisko Ronda ONZ oraz Ronda Daszyńskiego, świetne mieszkanie
zarówno dla osoby prywatnej jak i dla inwestora.
BUDYNEK: nowoczesny budynek z uroczym patio, 3 windy, ochrona firmy zewnętrznej, mieszkanie znajduje się na 9.
piętrze. Możliwość kupienia/wynajęcia miejsca w parkingu podziemnym lub naziemnym. Prężnie działająca Wspólnota
Mieszkaniowa. W tym samym budynku znajdują się liczne sklepy, restauracje, kawiarnie, szkoła tańca, bankomat.
Możliwość powierzenia mieszkania sprawdzonej firmie zajmującej się wynajmem krótkoterminowym.
Odrębna własność

::::ENGLISH VERSION::::
AN IMPRESSIVE 2-ROOM APARTMENT FOR SALE IN THE CITY CENTER, WARSAW
SIZE: 59M2
9th FLOOR
balcony
Modern, light and airy interior
3 LIFTS
SECURITY SERVICE
PARKING SPACE to buy or rent
Kitchen with integrated appliances
Ideal for owner occupier or investor
Apartment can be managed by a short term rental company

--Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego--
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Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

AX006564

Rodzaj budynku:

Apartamentowiec

Stan prawny:

własność

Balkon:

Tak

Miejsca parkingowe
podziemne:
Wysokość czynszu:

Tak (miejsc: 1)
440 PLN
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