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Mieszkanie 2-pok. w
Śródmieściu-Gliwice,
fenomenalny widok

249 999 zł
6 410 zł / m²

GLIWICE, ŚLĄSKIE

ZDJĘCIA OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedstawiamy Państwu nowoczesne 2-pokojowe, jasne mieszkanie w stylu skandynawskim
o powierzchni 39 m², na 9 piętrze (z pięknym widokiem na okolice), w bardzo cichej i
spokojnej lokalizacji z dostępnym parkingiem oraz monitoringiem na osiedlu.

W sypialni znajdziemy duże, wygodne łóżko, w którym nawet największe śpiochy wstaną
wypoczęte. Dobry początek dnia zaczynając od kawy w ręku i spoglądając na piękne widoki
za okna, czyż taki poranek nie brzmi kusząco? W sypialni znajdziemy również sporą
garderobę, do której wrzucimy wszystkie rzeczy z mieszkania, gdy przyjaciele zaskoczą nas
niespodziewaną wizytą ;) 

Pokój dzienny został wyposażony w wygodną (rozkładaną) kanapę dla Państwa gości, stolik
kawowy, szafkę pod telewizor z dodatkowymi pułkami. Salon, który jest połączony z kuchnią,
w której oprócz dużego aneksu kuchennego znajdziemy stół, przy który zjemy klimatyczną
kolację, gdy nasze potrawy rozświetli ogień z biokominka. 

Na wyposażeniu mieszkania znajdą Państwo również łazienkę z wbudowanym dużym
prysznicem z przeszkolonymi drzwiami i pięknym oświetleniem, gdzie kąpiel będzie
prawdziwym ukojeniem po całym dniu.

Lokum znajduje w bardzo dobrze skomunikowanej lokalizacji na ul. Chorzowskiej 9 w
Gliwicach. Dzięki tej wspaniałej lokalizacji w kilka minut możemy się znaleźć na trasie A1 lub
S8, pod blokiem znajdziemy również przystanek autobusowy, a dzięki bliskości "Parku Kultury
i Wypoczynku" okolica jest cicha i spokojna. W każdej też chwili możemy znaleźć się na łonie
natury i odpocząć od zgiełku miasta.

Informacje dodatkowe:
• Centralne ogrzewanie bez podzielników
• Piwnica
• Blok z windą
• Panele podłogowe w salonie oraz w sypialni
• Kafelki podłogowe w kuchni, przedpokoju oraz łazience

W pobliżu mieszkania znajdą Państwo:
• Centrum Handlowe Forum 
• Sklep Żabka 
• Sklep Biedronka 
• Restauracje 
...
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