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

Apartment, 88 m2, Warszawa

Price: 1 399 000 PLN
15 871 PLN/m2

Apartment for sale, Warszawa, Warszawa PragaPółnoc

price
1 399 000 PLN
15 871 PLN/m2

area
88.15 m2

number of rooms
3

Offer description

floor
3 (z 4)

Parameters

NIEPOWTARZALNE MIESZKANIE STARA PRAGA!
Niepowtarzalne mieszkanie zaprojektowane przy współpracy z
architektem, w samym sercu Starej Pragi położone w kamienicy z 1914
roku. Zostało całkowicie wyremontowane w 2017 roku, po zmianie
układu mieszkania metraż wynosi około 90m2. Wysokość 3.30.
Składa się z: holu, dużej otwartej przestrzeni w skład której wchodzi
salon z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, 3 balkony, spiżarnia przy
kuchni, łazienka z wanną, pralnia w zabudowie. Okna salonu z aneksem
kuchennym wychodzą na południowy zachód, obu sypialni - północny
wschód. Mieszkanie bardzo słoneczne z dużymi przestronnymi oknami.
Oryginalne, odrestaurowane dwu-skrzydłowe drzwi wejściowe w ciemnej
zieleni, która widoczna jest również w kuchni i łazience. Całe mieszkanie
zdobi wyjątkowa sztukateria oraz zdobione wysokie listwy z kontaktami.
Na podłodze parkiet dębowy.
W przedpokoju, łazience, sypialniach bardzo pojemne szafy w
zabudowie. Wydzielone szafy na buty, osobno dwupoziomowa szafa na
kurtki/płaszcze. Spiżarnia w kuchni z zabudową na wymiar oraz lodówką.
W sypialniach materiałowe rolety.
W najbliższej odległości przystanek tramwajowy Kijowska oraz
Ząbkowska, przystanki autobusowe, metro Stadion Narodowy. Teatr
Powszechny w odległości 600 metrów. W bliskiej odległości także Kino
Praha oraz Teatr Baj. 700 metrów do Dworca PKP Warszawa Wschodnia.

Offer no.

54070385

Offer type

Apartment

Type of transaction
Price

Sales
1 399 000 PLN

2

Price for m

15 871 PLN

Number of rooms

3

Floor

3

Number of floors

4

Area
City
District
Voivodeship
Location

88 m2
Warszawa
Warszawa PragaPółnoc
MAZOWIECKIE
Targowa
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Piekarnia, sklepy spożywcze przy kamienicy.

District

warszawski

UNIQUE FLAT IN PRAGA!
Unique flat designed in cooperation with an architect, in the heart of Old
PraguA located in a tenement house from 1914. Completely renovated
in 2017, after changing the layout of the flat the metric is about 90m2.
Height 3.30.
It consists of: hall, large open space consisting of a living room with
kitchen, two bedrooms, 3 balconies, pantry at the kitchen, bathroom
with bathtub, built-in laundry. The windows of the living room with
kitchene face south-west, both bedrooms - north-east. Flat very sunny
with large spacious windows.
Original, restored double-leaf front door in dark green, which is also
visible in the kitchen and bathroom. The whole flat is decorated with
unique stucco and ornate high contact mouldings. The floor is oak
parquet.
In the hallway, bathroom, bedrooms very capacious built-in wardrobes.
Separate wardrobes for shoes, a separate two-level wardrobe for jackets
/ coats. Pantry by the kitchen with shelves and a refrigerator. In the
bedrooms, fabric roller blinds.
In the immediate vicinity of the tram stop Kijowska and Ząbkowska, bus
stops, metro National Stadium. Powszechny Theatre at a distance of 600
meters. In close proximity also Praha Cinema and Baj Theatre. 700
metres to the railway station PKP Warszawa Wschodnia. Bakery, grocery
shops by the tenement.

District

Warszawa

Ownership

ownership

Fees
Build year

690.00
1914

Heating

gas

Balcony

Yes

Location

City - outside the
center

Type of windows

new plastic

Oferta nr 54070385 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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