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Mieszkanie na sprzedaż
Gdynia, Orłowo
CENA (Brutto): 899000 PLN
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Rodzaj nieruchomości: Mieszkanie
Typ transakcji: Sprzedaż
Pokoje: 3
Metraż: 71 m2
Piętro: 1
Ulica: Architektów

Opis
Gdynia Orłowo na sprzedaż apartamenty w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego.
Gdynia Orłowo to prestiżowa i komfortowa część Gdyni, w której każdy znajdzie dla siebie to co
najcenniejsze - spokój, ciszę , zieleń i bliskość plaży.
Oferujemy apartamenty w kameralnym budynku wielorodzinnym położonym w zacisznej, willowej
części dzielnicy, ok. 2 kilometrów od plaży i molo.
Projekt znajduje się w pierwszej linii zabudowy od ściany zieleni Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Ideą powstania projektu było stworzenie atrakcyjnego obiektu przyjaznego
mieszkańcom i współgrającego z otaczającą go zielenią, miejsca będącego spełnieniem marzeń o
własnym mieszkaniu. Szczególny nacisk położono na takie aspekty jak bezpieczeństwo, walory
przyrodnicze oraz komfort zamieszkania. Zastosowano nowoczesną technologię budowy i

zaprojektowano wykończenie budynku i części wspólnych wysokiej jakości materiałami. Budynek
wyposażony będzie w cichobieżną windę, halę garażową oraz dostępną wyłącznie dla mieszkańców
salę klubową.
Doskonała infrastruktura dostępna w zasięgu ręki, w połączeniu z zupełnie niepowtarzalnymi
walorami krajobrazowo-przyrodniczymi, czyni to miejsce wyjątkowym i pożądanym wśród osób
podejmujących decyzję o zakupie mieszkania. Trudno nie przyznać im racji - Orłowo to obecnie jedna
z najciekawszych części Gdyni, położona z dala od wielkomiejskiego zgiełku, a jednocześnie
doskonale skomunikowana z całym Trójmiastem.
Apartament M6 o pow. użytkowej 70,61 m2 zajmie znajduje się na I p. budynku skąd rozpościera się
widok na sąsiadującą willę z zadbanym ogrodem oraz las. Trójstronna wystawa zapewnia
doświetlenie pokoi a duży balkon (8,55) od strony południowo-wschodniej to idealne miejsce na
poranną kawę. W proponowanej aranżacji znajduje się salon z jasnym aneksem kuchennym o
metrażu ok.35 m2, dwie sypialnie, dwie łazienki i garderoba. Konstrukcja budynku pozwala na liczne
zmiany układu pomieszczeń pod kątem indywidualnych potrzeb.
Przewidywany termin realizacji inwestycji to październik 2019 roku.
Obecnie pozostało dostępnych 5 z 10 mieszkań.
Zadzwoń i umów się na spotkanie. Poznaj swój nowy adres w Gdyni

