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Mieszkanie na sprzedaż
Gdynia, Śródmieście
CENA (Brutto): 1664700 PLN

Podstawowe informacje
●
●
●
●
●
●

Rodzaj nieruchomości: Mieszkanie
Typ transakcji: Sprzedaż
Pokoje: 3
Metraż: 93 m2
Piętro: 26
Ulica: A. Hryniewickiego

Opis
Na sprzedaż nowy apartament, wykończony w 2016 roku w bardzo wysokim standardzie w jednej z
najbardziej prestiżowych lokalizacji Gdyni - budynku Sea Towers.
Apartament został skrupulatnie zaprojektowany przez architekta. Do jego urządzenia wykorzystano
materiały i sprzęty najwyższej jakości. Całe wyposażenie, widoczne na zdjęciach zostało wliczone w
cenę sprzedaży nieruchomości, w związku z czym po zakupie, wprowadzamy się do nowego, w pełni
wyposażonego apartamentu.
Mieszkanie składa się z następujących pomieszczeń:
* przestronny salon z aneksem kuchennym, ścianą okien i widokiem na panoramę Gdyni (39 m2)
* sypialnia I (13 m2)
* sypialnia II (16 m2) z przepięknym widokiem na morze i Hel
* łazienka I z kabiną prysznicową (5 m2)

* łazienka II z wanną (5 m2)
* pomieszczenie gospodarcze (3 m2)
* hol (12 m2)
Apartament posiada widok zarówno na morze i Hel, jak i na panoramę Gdyni. To idealne rozwiązanie
dla osób, które za dnia lubią podziwiać zza okna błękit wody, a nocą światła miasta.
Do apartamentu przynależy miejsce garażowe podziemne, wliczone w cenę sprzedaży apartamentu.
Dodatkowym atutem apartamentu jest jego lokalizacja - w samym sercu Gdyni, tuż przy Skwerze
Kościuszki, bulwarze i oczywiście przy samym morzu. W pobliżu multum punktów usługowych,
sklepów i wszelkiego rodzaju działalności, przydatnych w trakcie codziennego egzystowania.
Apartament można postrzegać nie tylko jako miejsce zamieszkania, letnią nieruchomość, czy
mieszkanie w dłuższej perspektywie do wynajmowania zainteresowanym, ale również jako inwestycję.
Już teraz okolica budynku zaczyna jawić się w opinii mieszkańców Gdyni i całej Polski jako
Nadmorska Strefa Prestiżu. Biorąc pod uwagę inwestycje w okolicy - zarówno te zaplanowane, jak i
te, których budowa już się rozpoczęła, strefa ta będzie jedną z najbardziej pożądanych do
zamieszkania. Nie zwlekaj - dołącz do niej już dziś!
Zapraszam serdecznie na prezentację!

