MIESZKANIE na SPRZEDAŻ

528 455

Krynica Morska
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Opis
Na sprzedaż wakacyjny apartament z dużym tarasem i widokiem na Zalew Wiślany, w odległości
100 metrów od plaży w miejscowości Krynica Morska.
W 2-piętrowym nowoczesnym budynku znajduje się 14 komfortowo wyposażonych lokali, każdy z
nich posiada własne miejsce postojowe.
Apartament wykończony "pod klucz" w standardzie hotelu 4* (nowoczesna aranżacja, klimatyzacja)
W skład lokalu wchodzą:
- salon z aneksem kuchennym
- łazienka
- antresola
- loggia
- taras
- miejsce postojowe
Wszystkie apartamenty wykończone "pod klucz" w standardzie hotelu 4*:
a/kuchnia – meble kuchenne, płyta elektryczna, mikrowela, czajnik elektryczny, lodówka
b/pokój umeblowany + TV + media internetowe
c/łazienka – natrysk, umywalka wc + meble łazienkowe
d/sypialnia – podwójne łoże małżeńskie + meble
Na podłogach wykładzina dywanowa, oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach, zasłony, żaluzje,
moskitiery, komplet stolik +krzesła na balkonach.
We wszystkich lokalach klimatyzator.
Opis inwestycji:
"Apartamenty Krynica" stwarzają możliwość oddania lokalu w zarząd operatorowi hotelowemu
znajdującemu się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Z udogodnień hotelu będą korzystali
zarówno właściciele apartamentów jak i ich najemcy. Dzięki swojemu ponad 20-letniemu
doświadczeniu w branży turystycznej operator gwarantuje optymalne zyski i profesjonalizm
zarządzania usługą najmu.
Komfortowy wypoczynek zapewnią: kryty basen, siłownia, sala fitness, gabinety kosmetyczny i

Studio Nieruchomości

masażu, dowóz na plażę hotelowym meleksem. Nieopodal w budynku hotelowym znajduje się
recepcja i restauracja.
Na całym terenie będzie zapewniony bezprzewodowy dostęp do internetu.
Do ceny apartamentu należy doliczyć podatek VAT - 23% (możliwość odliczenia tego podatku
nawet przy zakupie na osobę fizyczną).
Zapraszam na prezentację!

Dzwoniąc podaj numer oferty w biurze.
Więcej aktualnych ofert znajdziesz na naszej stronie firmowej.
Pomagamy w formalnościach finansowych.
Studio Nieruchomości działa zgodnie z zasadami Standardów Zawodowych Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami, zamieszcza w ofertach informacje prawdziwe wg wszelkiej wiedzy i starania,
nie łamie regulaminów serwisów nieruchomościowych, w tym nie publikuje celowo nieaktualnych i
nieistniejących ofert oraz stanowczo odcina się od praktyk nieetycznych i wprowadzających inne
firmy oraz potencjalnych klientów w błąd.
Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do rozmów.

tel. 729488365
email: a.lyczkowski@studio-nieruchomosci.com
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