GP House s.c.
Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
Phone: + 48 22 841 20 32
E-mail: gphouse@gphouse.pl

Detached house, 400 m2, Warszawa

Price: 25 000 PLN

Detached house for rent, Warszawa, Warszawa
Wilanów

price
25 000 PLN

area
400.00 m2
area500.00 m2

number of rooms
7

Offer description

Parameters

Przestronny, wolnostojący dom położony w dzielnicy willowej w
Wilanowie. Wykończony jest w bardzo wysokim standardzie z dbałością
o każdy szczegół. Jest bardzo słoneczny, poprzez duże okna. Na parterze
znajdują się: hall z wbudowanymi szafami, salon z kominkiem z
wyjściem na taras i z zejściem do ogrodu, oddzielna kuchnia, toaleta
gościnna. Na I piętrze znajdują się: główna sypialnia z łazienka i
garderobą, 2 sypialnie, duża garderoba i kolejna łazienka. Na II piętrze
znajdują się: 2 sypialnie, łazienka z prysznicem. W piwnicy znajdują się:
pokój rekreacyjny, łazienka z sauną, garaż na 2 samochody, kotłownia ,
pomieszczenia gospodarcze. W niedalekiej odległości znajdują się:
zespół pałacowo- parkowy w Wilanowie, restauracje, klub fitness z
basenem, ścieżki rowerowe. Dobry dojazd do szkół międzynarodowych
położonych na Sadybie i Wilanowie.
Tres belle maison independante et moderne situee dans le quartier de
Wilanów. Elle comprend au rdc : un hall, un bel espace de reception
avec cheminee et acces a une terrasse, une cuisine separee, un bureau,
des toilettes invites. Au 1er etage : la chambre principale avec salle de
bains, 2 chambres avec salles de bains, de nombreux rangements et
une garderobe. Au 2e etage : 2 chambres spacieuses, une salle de
bains. Au niveau -1 : une grande piece avec fenetres, un sauna et une
salle de bains, une chambre de service, garage pour 2 voitures.

Offer no.

51800385

Offer type

Detached house

Type of transaction
Price

Rent
25 000 PLN

2

Price for m

63 PLN

Number of rooms

7

Number of floors

2

Area

400 m2

Land area

500 m2

City
District
Voivodeship
Location

Warszawa
Warszawa Wilanów
MAZOWIECKIE
Wilanów
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GP House s.c.
Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
Phone: + 48 22 841 20 32
E-mail: gphouse@gphouse.pl

Excellent standard, localisation a 5 minutes des ecoles internationales
de Sadyba et Wilanów.
Beautiful, modern, detached house located in the area of Wilanów. Lay
out : on the ground floor: hall, separated kitchen full equiped and
furnished, large living room with fireplace, access to a terrace, study
room, guest toilet. On the first floor: master bedroom with bathroom, 2
bedrooms with a bathroom, numerous cupboards, 1 wardrobe. On the
second floor: 2 large bedrooms, 1 bathroom with shower. Basement:
large room with windows, sauna, bathroom, 1 nany room. Garage for 2
cars. The house is modern the standards are new. Great offer, very good
location, a few minutes from the international schools in Sadyba and
Wilanów.
Oferta nr 51800385 wysłana z systemu LocumNet Online

District

warszawski

District

Warszawa

Build year
Balcony
Garage
Location

2011
Yes
under the building
City - outside the
center

Contact to agnet
France Rosiński
Phone: +48 502 108 270
gphouse@gphouse.pl
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