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Opis apartamentu
Apartamenty Sanatoryjna to nowo realizowana inwestycja w Szklarskiej Porębie Górnej przy ulicy Sanatoryjnej.Projekt
składa się z dwóch czterokondygnacyjnych budynków po 11 mieszkań w każdym z nich. Apartamenty powstają w spokojnej,
zielonej okolicy z bardzo dobrym dojazdem nowo wybudowaną drogą i zapierającymi dech w piersiach widokami na
Karkonosze!Oferujemy Państwu funkcjonalne 1 i 2 pokojowe mieszkania o powierzchniach od 31 do 44 m2. Lokale
znajdujące się na najniższej kondygnacji posiadają tarasy, a na wyższych piętrach przestronne balkony, wszystkie z
południową ekspozycją w kierunku Pasma Karkonoszy. Projektując obiekty zadbaliśmy o odpowiednie doświetlenie
apartamentów stosując wysokie przeszklenia we wszystkich pomieszczeniach.W sąsiedztwie budynków powstaje naziemny
parking z 22 miejscami postojowymi oraz plac zabaw dla dzieci. Do Państwa dyspozycji oddajemy także komórki lokatorskie,
idealne do przechowywania, nart, rowerów itp.W projekcie połączyliśmy nowoczesną bryłę budynku z charakterystycznymi
elementami architektonicznymi regionu.Prace na budowie wystartowały w październiku 2019 roku, a sprzedaż jest
realizowana zgodnie z ustawą developerską! Umowy developerskie są podpisywane w Kancelarii Notarialnej z wpisem do
Księgi Wieczystej inwestycji, a wpłaty poszczególnych transz trafiają na bezpieczny rachunek powierniczy. Przewidywane
termin oddania obiektu do użytku to I kwartał 2021 roku dla budynku A i II kwartał 2021 roku dla budynku B.Developer
dotychczasowy etap prac wykonał z własnych środków, a na dalsze prace ma zapewnione finansowanie z Banku, co znacząco
podnosi bezpieczeństwo inwestycyjne.Z racji, iż oferowane apartamenty są lokalami mieszkalnymi istnieje możliwość
zaciągnięcia kredytu hipotecznego pod ich zakup.Informacje dodatkowe:Atrakcje turystyczne w najbliższej okolicy –
oddalone o 10-15 min. pieszego spaceru:- zakręt śmierci;- sztolnie dawnej kopalni pirytu;- park dinozaurów;- park ducha
gór;- wodospad kropelka;- wyjścia na szlaki piesze m.in. w kierunku Zbójnickich Skał;- sprawny i szybki dostęp do licznych
tras rowerowych;- … a najbliższy wyciąg narciarski to: Dolina Szczęścia Kilka szczegółów o projekcie:- I etap - I budynek 11
mieszkań o metrażu 31-44 mkw; - II etap - II budynek 11 mieszkań o metrażu 31-44 mkw; - 22 miejsca postojowe;kameralna zabudowa;- komórki lokatorskie;- lokale mieszkalne 8% vat;- spokojna i zielona okolica;- idealne miejsce do
wypoczynku i jako tzw."baza wypadowa";- sprzedaż bezpośrednia od developera (bez prowizji od kupujących);- pomagamy
w kwestii wykończenia i aranżacji wnętrz;- umożliwiamy usługę zarządzania wynajmem;Oferta dotyczy jednopokojowego
lokalu mieszkalnego nr: 3.2 składającego się z salonu z aneksem kuchennym, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni
31,41 metrów kwadratowych. Do apartamentu przynależy balkon o powierzchni 5,12 mkw. Lokal jest zlokalizowany na
najwyższej – czwartej kondygnacji i zapewnia przepiękne widoki na całe pasmo Karkonoszy. Mieszkanie jest jednopokojowe,
jednakże doskonały rozkład powierzchni daje możliwość zagospodarowania powierzchni dla pobytu czteroosobowej rodziny.
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Michał Szulc
Kierownik biura sprzedaży Szklarska Poręba
Telefon: 790890669
Adres e-mail: msz@apartview.pl
Mieszkanie typu studio na najwyższej kondygnacji o doskonałym rozkładzie powierzchni dla czteroosobowej rodziny!

ApartView sp. z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 18/70, 02-972 Warszawa, NIP: 9512373499, REGON: 146949857, KRS: 0000484258
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

M3.2-31,41m2
(1 pokój)

O4a

N

1

2

3

4

5m

