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Pokoi: 2
Łazienek: 1
Sypialni: 1
Pow. mieszkania: 50
piętro : 5/5
winda:
piwnica:

Częściowe umeblowanie
Loggia
Podłoga- terakota

Droga dojazdu asfaltowa
Materiał budowlany- cegła
Winda

Kuchnia
Ogrzewanie - C.O. miejskie

Mieszkanie w centrum Gdyni na sprzedaż

Mieszkanie w centrum
Gdyni
Mieszkanie w centrum Gdyni. Unikatowa lokalizacja. 2 minuty do bulwaru, skweru Kościuszki,
Kamiennej Góry.
Mieszkanie w historycznej kamienicy, na piątym piętrze z winda. Sklada się z dwóch pokoi, kuchni i
łazienki. Z salonu wejście na loggię, z której widać całą Świętojńską. Mieszkanie do odswierzenia, z
dużymi oknami i widokiem na panoramę miasta.
Nieruchomość idealna na inwestycję lub do zamieszkania. Do Teatru Muzycznego na kapciach,
przylegający park i zielona Kamienna Gora. Polecam.

Opłaty zima 500-600 zł, latem 300zł.
Mieszkanie w centrum Gdyni

Gdynia (wymowa i, kaszub. Gdiniô, niem. Gdingen[3]) – miasto na prawach
powiatu w północnej Polsce, w województwie pomorskim, położone nad
Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu
Wschodniopomorskim. Wchodzi w skład Trójmiasta (wraz z Gdańskiem i
Sopotem), jest zatem jednym z miast centralnych aglomeracji Trójmiasta.
Wieś klasztoru kartuzów w Kartuzach w powiecie puckim województwa pomorskiego w II połowie
XVI wieku[4]. Prawa miejskie Gdynia uzyskała 4 marca 1926[1]. Impulsem do rozwoju miasta była
budowa portu, który powstał w celu zapewnienia Polsce dostępu do morskich szlaków i bazy
marynarki wojennej wobec niepewnej sytuacji w Wolnym Mieście Gdańsku. Szybki napływ ludności i
dynamiczny rozwój portu sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat po nadaniu praw miejskich Gdynia ze
wsi rybackiej przekształciła się w miasto zamieszkane przez 127 tys. osób (1939).
Gdynia liczy 246 306 mieszkańców (31 grudnia 2017)[5] i zajmuje 135,14 km² (2012). Jest
największym polskim miastem niebędącym miastem wojewódzkim.
Kamienna Góra – dzielnica Gdyni, najmniejsza pod względem powierzchni i przedostatnia pod
względem liczby ludności. Graniczy z następującymi dzielnicami: Śródmieście (od północy i zachodu)
oraz Wzgórze Św. Maksymiliana (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim.
Ogólna charakterystyka
Kamienna Góra to dzielnica w całości położona na morenowym wzgórzu o tej samej nazwie, którego
najwyższy punkt sięga wysokości 52 m n.p.m. Kamienna Góra uchodzi za najbardziej luksusową
dzielnicę miasta i jedną z najbardziej prestiżowych w Polsce, a jej zabudowę w dużej części stanowią
wille znanych artystów i przedsiębiorców. Zespół historycznej zabudowy Kamiennej Góry jest
wpisany do państwowego rejestru zabytków.
W obrębie Kamiennej Góry znajdują się m.in.:
Muzeum Miasta Gdyni,
Muzeum Marynarki Wojennej,
usytuowany na szczycie Kamiennej Góry taras z widokiem na Zatokę Gdańską, port jachtowy, Port
Gdynia i północne dzielnice miasta,
kolej linowo-terenowa na Kamienną Górę
Park im. Marii i Lecha Kaczyńskich
część Bulwaru Nadmorskiego
Wydział Biologii oraz Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
Wojskowy Sąd Garnizonowy
Oferta dodana przez Agata Grudzinski Tel: 500 439 228.
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