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

Apartment, 73 m2, Warszawa

Price: 13 400 PLN

Apartment for rent, Warszawa, Warszawa
Śródmieście

price
13 400 PLN

area
73.34 m2

number of rooms
2

Offer description

floor
3 (z 6)

Parameters

Wyjątkowa oferta!
Przepiękne, w pełni wyremontowane mieszkanie położone w kamienicy
w samym centrum przy ulicy Fryderyka Chopina. Prestiżowa lokalizacja
w samym sercu miasta, blisko ulicy Mokotowskiej i Parku
Ujazdowskiego, w sąsiedztwie licznych restauracji i sklepów. Mieszkanie
znajduje się na 3/6 piętrze i ma wspaniały widok na Ogrody Doliny
Szwajcarskiej (powstałe w 1786 roku). Mieszkanie składa się z:
przedpokoju, salonu, dużej kuchni z jadalnią, sypialni, łazienki i
osobnego WC. 3-metrowa wysokość sufitu, duże okna wprowadzają
światło do mieszkania. Mieszkanie zostało wyremontowane z dbałością o
każdy szczegół z użyciem materiałów wysokiej jakości materiały. Do
dyspozycji jest piwnica (w cenie). Rezydencja wybudowana w 1954 roku,
w bardzo dobrym stanie, ładna klatka schodowa. Opłaty administracyjne
730 zł/m. Kaucja 30 000 PLN. Najem okazjonalne.
Beautiful, fully renovated flat in an old residence in the city centre on
Fryderyk Chopin Street. Prestigious location in the heart of the city,
close to Mokotowska Street and Ujazdowskie Park, close to many
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restaurants and shops. The flat is located on the 3rd/6th floor and has a
wonderful view of the Dolina Szwajcarska Gardens (created in 1786).
The flat consists of a hall, a living room, a large kitchen with dining area,
a bedroom, a bathroom and a separate toilet. 3m high ceilings, large
windows bring light into the flat, which has been renovated with care for
every detail and quality materials. A cellar is available (in the price).
Residence built in 1954, in a very good state. Administrative costs 730
PLN/m. Deposit 30 000 PLN.
Tres bel appartement, entierement renove, situe dans une belle
residence ancienne en centre ville, ul. Chopina. Localisation prestigieuse
au coeur de la ville, a deux pas de la rue Mokotowska et du parc
Ujazdowskie, de nombreux restaurants et boutiques. L`appartement
situe au 3e etage/6 possede une vue exceptionnelle sur les Jardins de
Dolina Szwjacarska (jardins crees en 1786). L`appartement comprend
un hall, un salon, une grande cuisine dinatoire, une chambre, une salle
de bains et des toilettes separees. 3m sous plafond, de grandes fenetres
font entrer la lumiere dans cet appartement renove avec soin pour
chaque detail et des materiaux de qualite. A dispostion : une cave.
Residence de 1954, en tres bon etat. Charges administratives 730
PLN/m. Caution 30 000 PLN.

District
Voivodeship
Location

Warszawa
Śródmieście
MAZOWIECKIE
Chopina

District

warszawski

District

Warszawa

Build year
Heating
Location

1954
district heating
city center

Oferta nr 54310385 wysłana z systemu LocumNet Online

Contact to agnet
Agnieszka Golińska
licence no.: 5432
Phone: + 48 600 391 291
gphouse@gphouse.pl
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