Sopot Dolny, ul. Floriana Ceynowy
Mieszkanie na sprzedaż za 2 400 000 PLN
pow. 150 m2

5 pokoi

piętro 4 z 4

1905 r.

16 000 PLN/m2

Opis:
Najlepsza rekomendacja dla….
Osób pragnących cieszyć się urokiem nadmorskiego kurortu i bliskością morza, plaży, skąd tylko kilka minut
spacerem do głównych atrakcji Sopotu, życia kulturalnego, restauracji i kawiarni. Osób ceniących prestiż
kameralnych i unikatowych sopockich kamienic oraz klimatycznych uliczek.
Lokalizacja- działa na zmysły….
Sopot - najbardziej ekskluzywny kurort nadmorski w Polsce. Zaledwie 5 minut spacerem do plaży, głównej ulicy
Monte Cassino jak i do słynnego drewnianego molo. W pobliżu basen, korty tenisowe jak i cała infrastruktura
kulturalno - rozrywkowa kurortu. Liczne ścieżki piesze i rowerowe zachęcają do aktywnego wypoczynku tutejszych
mieszkańców a słynna sopocka plaża do odpoczynku i relaksu. Dobrze skomunikowane.
Budynek-odgrywa wielkie znaczenie…
Stylowa kamienica z początku XX w. charakterystyczna dla architektury sopockiej, po remoncie. Wejście
zabezpieczone domofonem. Tylko dwa mieszkania na każdym piętrze. Możliwość parkowania przed posesją.
Opis-detale są najważniejsze…
Słoneczny i klimatyczny apartament dwupoziomowy z antresolą 105m2/całkowita 150m2 usytuowany na ostatnim
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piętrze, znakomicie doświetlony dzięki ekspozycji wschodnio-południowo-zachodniej. Przestronne wnętrze daje
niesamowity komfort korzystania z poszczególnych pomieszczeń. Zaprojektowany przez architekta z dbałością o
najmniejszy detal i wykończony z materiałów najwyższej jakości.
Na pierwszym poziomie znajduje się salon z kominkiem gazowym wykonanym z blachy corten, która swoim rdzawym
kolorem nadaje charakter temu pomieszczeniu, w pełni wyposażonej kuchni, jadalni, sypialni, łazienki z prysznicem
oraz pomieszczenia gospodarczego z wc. Wszystko stanowi otwartą przestrzeń, dając nam jednocześnie intymność i
niezależność. Na poddaszu znajduje się miejsce do relaksu oraz sypialnia z wyjściem na klimatyczny balkon z którego
rozpościera się piękny widok na morze, dachy pobliskich kamienic i wierzchołki drzew. Funkcjonalna antresola jest
miejscem niezwykłym, zaprojektowana jako mała sypialnia otwarta na przestrzeń apartamentu. Wszystkie poziomy
połączone są ze sobą pięknymi metalowymi schodami.
Mieszkanie jest po generalnym remoncie, wymieniono wszystkie instalacje, wygładzono ściany, pozostawiając część
pięknej, odnowionej starej cegły. Na całej przestrzeni jednolita drewniana podłoga, która nadaje wnętrzu spójność i
prestiż.
Mieszkanie dla konesera pięknych lokalizacji oraz wnętrz z charakterem.
Pozdrawiam
Dariusz Jablonski
Real Estate Agency24 Sp.z o.o. oddział w Polsce
ul. K. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia
Poland
Darek@RealEstateAgency24.eu
www.RealEstateAgency24.eu
+48 512-072-052 (8am-9pm)

Zapraszam na prezentację.

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

465944

Jasna kuchnia:

Tak

Balkon:

Tak

Miejsca parkingowe
naziemne:
Garaż:

Tak (miejsc: 1)
Tak (miejsc: 1)
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