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MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 39,68 m2,
Mielno
Cena 277

760 zł

Oferujemy na sprzedaż apartamenty położone w nadmorskim kurorcie Mielno przy ul. Kochanowskiego
Mielno to wspaniałe miejsce do wypoczynku, położone między Morzem Bałtyckim a jeziorem Jamno.
W Mielnie znajduje się wiele ośrodków SPA oraz obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych, które
funkcjonują przez cały rok. Dzięki temu mieszkańcy i turyści mają swobodny dostęp do infrastruktury
miasta.
Piaszczysta plaża, piękna promenada, ścieżki rowerowe pozwalają cieszyć się długimi spacerami oraz
możliwością relaksu nie tylko w sezonie letnim.
Dla Klientów lubiących sporty wodne Mielno zapewnia bezpośredni dostęp do morza jaki do jeziora
Jamno.
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Do sprzedaży 12 Apartamentów 2-pokojowych o powierzchni od 33,49m do 39,68m.
Mieszkania zostały zlokalizowane na I-III piętrze, każde z nich posiada balkon.
W parterze budynku znajdują się garaże jednostanowiskowe o pow.: 14,67m2
Obiekt jest w trakcie realizacji, przewidywany termin oddania apartamentów do użytkowania
wrzesień 2019 roku.
Okolica: w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa pensjonatowa oraz budynki jednorodzinne. Niedaleko
strefa rekreacyjna - plac zabaw i boisko.
Odległość od jeziora `Jamno` to ok. 400 m, a od morza ok. 1 km.
Apartamenty zostaną oddane w standardzie deweloperskim.
Indywidualne ogrzewanie gazowe
Cena za m2- 7000zł brutto
Możliwość zakupu garażu w cenie 50.000zł brutto
Kupujący zwolniony jest z podatku PCC w wysokości 2%.
Na prezentacje umawia Pośrednik
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Symbol

1904290

Miejscowość

Mielno

Gmina

Mielno

Ulica

Kochanowskiego

Pow. całkowita

40 m2

Liczba pokoi

2

Piętro

2

Liczba pięter

3

Cena

277 760 PLN

Cena za m2

7 000 PLN

Forma własności

Własność

Ogrzewanie

Gazowe

Rok budowy

2019

Balkon

JEST

Winda w nieruchomości

NIE MA

Borys Boratyński
Ekspert rynku nieruchomości Licencjonowany pośrednik

Więcej ofert na stronie www.nieruchomosci-invest.pl
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