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VE?KOMETRÁŽNY, ZARIADENÝ A VZDUŠNÝ BYT V STAROM MESTE

800 € / mesiac

O ponuke
Lokalita: Staré Mesto
Ulica: Gorkého
Stav: ?iasto?ná rekonštrukcia
Maklér
Arvin & Benet
E-mail: info@arvinbenet.sk
Telefón:

02 / 555 655 55

Popis

H?adáte ve?ký byt v starom meste, kde sa život vyslovene „deje“ pod Vašimi oknami ?

Arvin & Benet ponúka na prenájom staromestský, priestranný a zariadený 3i byt priamo v centre.

Byt:

Ak pracujete v centre, ak sa Vaše stretnutia konajú v lepších reštauráciách a dochádzaním nechcete mí?a? Váš drahocenný ?as, my vieme ako Vám
ho ušetri? a vyrieši? Vašu situáciu. Ak Vás naviac láka život v centre, lebo milujete kávu ?i drink na letnej terase, lebo ve?eriate radi v najlepších
reštauráciách, ak sa domov chcete vráti? krátkou prechádzkou, potom je práve byt na Gorkého pre Vás ako stvorený.

Byt sa nachádza na druhom poschodí zo šiestich, v bytovom dome typickom pre staromestskú architektúru.

Po vstupe do bytu sa zo vstupnej chodby, ktorá je štedrá na priestor, dostanete do každej izby v byte. Byt ponúka výh?ad na dve svetové strany, ?o
je vždy výhoda. Viete si vybra?, ?i sa chcete zobúdza? s vychádzajúcim slnkom a zaspáva? pri jeho západe, alebo aj naopak.

Ve?kometrážne svetlé izby sú zariadené ako 2 spálne a tretia izba je ur?ená na oddych a stretávanie, je to denná obývacia izba. Na pohodlnej
seda?ke si môžete vychutna? ve?erný program, ako aj usadi? a pohosti? návštevu.

Kuchy?a je plne zariadená a vybavená na varenie, zohrievanie aj pe?enie. K dispozícii sú Vám spotrebi?e: varná plynová doska a digestor, vstavaná
rúra, mikrovlnná rúra, vo?ne stojaca chladni?ka. Ve?mi praktickou sú?as?ou kuchyne je komora vybavená regálmi na potraviny a drobné spotrebi?e.
V priestrannej kuchyni sa nachádza aj jedálenská ?as?, ktorá disponuje stolom a stoli?kami. Sú?as?ou bytu je samostatné WC a ve?ká kúpe??a s
dvomi umývadlami a va?ou so zástenou pre milovníkov sprchovania.

Lokalita:

Všade pešo, takto sa dá dvomi slovami výstižne opísa? lokalita. Byt sa nachádza v centre hlavného mesta a tomu, kto v ?om žije ponúka všetky
benefity staromestského životného štýlu. Terasy, kaviarne, cukrárne, street food, to je štýl, ktorým dnes moderná Bratislava žije.

Top potraviny YEME máte pred dverami. Ak nemáte chu? vari? a dáte prednos? profesionálnemu kuchárovi, len na skok máte reštaurácie ako:
Mondieu, SOHO, URBAN House a mnoho iných. Ak je Váš štýl mestský život, prí?te sa pozrie? na ponúkaný byt.

Cena: 800 eur / mesiac (700 eur byt + 100 eur energie)
Výmera: 102 m2

Fotografie a text sú autorským dielom a majetkom spolo?nosti Arvin & Benet.

Nehnute?nos? bola naaranžovaná a nafotená Homestaging oddelením našej spolo?nosti, ve?mi radi Vám pomôžeme pri efektívnom a dôstojnom

predaji ?i prenájme aj Vašej nehnute?nosti. Budeme sa teši?, ke? nás budete nezáväzne kontaktova?.

Galéria

Viac informácií o ponuke nájdete na našich webových stránkach:

https://www.arvinbenet.sk/ponuka-nehnutelnosti/386/velkometrazny-zariadeny-a-vzdusny-byt-v-starom-meste

