Nowa inwestycja FASADA w Pruszczu
Gdańskim! Pruszcz Gdański
Pruszcz Gdański, ul. Antoniego Dobrowolskiego
Cena: 648 472,00 zł
Cena za m2: 8 425,00 zł

Dane nieruchmości
Miejscowość: Pruszcz Gdański

Ulica: ul. Antoniego Dobrowolskiego

Piętro/Pięter : 0/2

Powierzchnia: 76.97 m2

Rok budowy: 2022

Balkon: 1

Miejsca parkingowe podziemne: 1

Liczka pokoi: 5

Liczba wind: 1

Prąd: Tak

Woda: Tak

Kanalizacja: Tak

Materiał: silikat

Stan wykończenia: w budowie

Umeblowanie: Nie

Ogrzewanie: CO miejskie

Forma własności: własność
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Opis oferty
Zamieszkaj w wyjątkowym i nowoczesnym miejscu w Pruszczu Gdańskim. FASADA to
coś więcej niż mieszkania. To Twoja przestrzeń pełna szczęścia.
FASADA to nowoczesny projekt realizatora inwestycji Azaliowy Skwer w Pruszczu Gdańskim i Os.
Sasankowego na Rotmance, które były prawdziwym hitem wśród osób poszukujących wygodnego
mieszkania na przedmieściach Gdańska.
Inwestycja to bardzo nowoczesny i w szczegółach dopracowany dwupiętrowy budynek mieszkalny
z halą garażową, którego standard i oryginalność doceni nawet najbardziej wymagający
poszukujący. Przyszli mieszkańcy będą mogli wybrać idealną dla siebie nieruchomość z łącznej
oferty 12 przestronnych i funkcjonalnych mieszkań o metrażach zaczynających się od 50,46 m2 i
kończących na 84,75 m2
W budynku wygodę zapewni cichobieżna i energooszczędna winda osobowa, przystosowana do
transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach.
Posiadacze samochodów będą mogli skorzystać z podziemnej hali garażowej.
Mieszkania posiadają ogród lub przestronne balkony, dające możliwość przyjemnego relaksu na
świeżym powietrzu..
Lokalizacja, to jeden z największych atutów tej inwestycji. Wszystko znajduje się na wyciągnięcie
ręki. Punkty usługowe, sklepy, markety i centrum handlowe znajdują się w bardzo bliskim
sąsiedztwie inwestycji. Do położonej niedaleko szkoły i przedszkola można dojść pieszo w
zaledwie kilkanaście minut. Dla mieszkańców pracujących w Trójmieście - droga do centrum
Gdańska zajmie ok. 20 minut autem, do obwodnicy 15 minut, a do stacji SKM 8 minut.
Miłośnikom aktywnego życia i spacerów z pewnością przypadnie do gustu znajdujące się
nieopodal parki.
Jeśli szukasz swojego miejsca w doskonałej lokalizacji, z dobrym dojazdem do centrum Gdańska,
w której poczujesz duży komfort i wygodę, oraz zależy Ci na dobrze rozplanowanym,
przestronnym i nowoczesnym mieszkaniu sprawdź szczegóły oferty na stronie inwestycji:fasadapruszcz.pl

Galeria

16.10.2021

2/2

E-mail: kontakt@tyszkiewicz.pl // Telefon: 58 558 53 53

