60 m2 Mieszkanie na sprzedaż Reda,
pomorskie, Elizy Orzeszkowej
https://ankranieruchomosci.pl/na-sprzedaz/60-m2-mieszkanie-reda-pomorskie-elizy-orzeszkowej/
Wydruk z dnia: 2018-12-15 16:02:34
SKU: AN262
Cena: 303850
Pokoi: 3
Pow. mieszkania: 60

Balkon

Domofon / wideofon

Internet
Telewizja kablowa

Oddzielna kuchnia

Drzwi / okna
antywłamaniowe
Piwnica

60 m2 Mieszkanie na sprzedaż Reda, pomorskie, Elizy Orzeszkowej
Mieszkanie 3-pokojowe, 60 m² w Redzie.
Mieszkanie trzypokojowe znajdujące się w spokojnej, cichej i przyjaznej dzielnicy Redy, usytuowane
w sąsiedztwie domków jednorodzinnych i lasu. Z uwagi na ekspozycję wschodnio-południową oraz
zachodnią, mieszkanie jest wyjątkowo dobrze nasłonecznione i ciepłe. W niewielkiej odległości od
mieszkania znajdują się sklepy, szkoła, place zabaw, obiekty sportowe, siłownia plenerowa, duży
parking samochodowy oraz w odległości ok. 100 m przystanek autobusowy. Do dworca PKP oraz
SKM jest ok. 1000 m. W tej samej odległości zlokalizowane są: kościół, przedszkole, przychodnia,
poczta oraz większe lokale handlowe. Atrakcyjność położenia mieszkania podnosi perspektywa
powstania w przeciągu ok. 5 lat nowego dworca PKP, którego oddalenie od mieszkania nie
przekroczy ok. 500 m. Jednocześnie, bezpośrednie sąsiedztwo lasu powoduje, że ma się
nieograniczoną możliwość obcowania z naturą. W odległości ok. 6 km znajduje się Jezioro Wyspowo,
do którego można dotrzeć rowerem lub samochodem urokliwą drogą wiodącą przez las.
Lokal mieszkalny mieści się na pierwszym piętrze i obejmuje:
– przestrony salon z wyjściem na balkonem;

– 2 sypialnie;
– jasną i funkcjonalna kuchnię z zabudową;
– łazienkę z wanną narożną;
– toaletę;
– hol z szafą garderobianą oraz szafą w zabudowie.
Mieszkanie funkcjonalne i przyjazne. Wewnątrz zamontowane wysokiej jakości nowe aluminiowomiedziane kaloryfery firmy Regulus z gwarancją 25-letnią oraz atestowane antywłamaniowe drzwi
wejściowe firmy Interdoor, które jeszcze posiadają fabryczną gwarancję ok. 1,5 roku. W oknach
zamontowane są rolety. Mieszkanie posiada przyłącze do Internetu oraz TV kablowej. Do lokalu
przynależy duża piwnica. W mieszkaniu mogą pozostać meble i inne wyposażenie ruchome.
Informacje zamieszczone w ogłoszeniu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc

