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MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 74,00 m2,
powiat pucki, Suchy Dwór
Cena 484

900 zł

Przepiękne apartamenty z tarasem lub ogrodem, usytuowane w rezydencjonalnych kamieniczkach położonych w
bajecznym ogrodzie, w bezpośredniej bliskości centrum Gdyni a zarazem w urokliwym zacisznym miejscu, z dala
od codziennego zgiełku miasta w zamkniętym kompleksie Ogrody Tesoro - na Pogórzu k. Gdyni!!! Apartamenty
trzy i czteropokojowe. W zależności od usytuowania, na parterze z ogrodem na I pietrze z tarasami i poddaszem.
W każdej kamieniczce znajdują się tylko cztery mieszkania. Każde z samodzielnym wejściem.
W każdym apartamencie zainstalowany piec gazowy dwufunkcyjny. Zadaszone, oświetlone miejsce parkingowe w
cenie. Bezpieczna rezerwacja!
W bezpośrednim otoczeniu osiedla znajdują się Nadmorski i Trójmiejski Park Krajobrazowy. Do nadmorskiej plaży
jest zaledwie kilka kilometrów.
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Wyjątkową składową osiedla jest park o powierzchni 4,5 ha. Jest tu zadbana w każdym detalu zieleń, architektura
wspólna, wewnętrzny staw, ścieżki i place zabaw dla dzieci i miejsca do uprawiania sportów.
10 km od centrum Gdyni
6 km do Obwodnicy Trójmiasta
8 km do plaży w Rewie

Oferta pochodzi z Systemu Aktywnej Współpracy Rynku Nieruchomości.
Informacje zamieszczone w ofercie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają
charakter wyłącznie informacyjny, przed dokonaniem transakcji wymagają starannej weryﬁkacji i
winny być traktowane tylko jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Osobą właściwą do kontaktu jest opiekun oferty, do którego w ogłoszeniu podano bezpośredni
kontakt.
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Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Cena

484 900 PLN

Województwo

Pomorskie

Miejscowość

powiat pucki

Dzielnica - osiedle

Suchy Dwór

Ulica

Mauretańska

Powierzchnia całkowita

74 m2

Rok budowy

2017

Liczba pokoi

4

Piętro

1

Liczba pięter

1

Balkon

JEST
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