
Developer: DEVELIA S.A.
Inwestycja: BASTION WAŁOWA APARTHOTEL

Dzielnica: ŚRÓDMIEŚCIE
ul. WAŁOWA 23

Miasto: Gdańsk
Numer: 25.026
Cena:   414 695,26 PLN 
Cena za m2: 10 748,97PLN
Powierzchnia: 38,58 M2

Liczba pokoi: 1
Piętro: 2
Termin realizacji: I kwartał 2021
Forma własności gruntu:  użytkowanie
wieczyste
Na terenie zamkniętym:  Tak
Lokali na piętrze:  6
Rodzaj stolarki okiennej:  PCV
Miejsce postojowe, garaż:
-Miejsce postojowe w garażu podziemnym
35 000,00 PLN

Komorka lokatorska:
-od 1,5 m2 do 3 m2 3 000,00 PLN

Monika Augustyniak
  600 738 548

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Data generowania dokumentu 18:25 27.01.2020
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Jest to prestiżowy projekt skierowany do osób, które czują, że ich miejsce jest w sercu
miasta. Doskonała lokalizacja w pobliżu Starówki pozwala czerpać z jej uroków na co
dzień.
Inwestycja  oferuje  doskonały  dostęp  do  rozrywki,  pracy  i  usług  zlokalizowanych  w
centrum. Do starówki można dojść lub dopłynąć tramwajem wodnym, kursujacym w
sezonie letnim. Okoliczna infrastruktura zapewnia przedszkola, szkoły różnego stopnia,
przychodnie, sklepy i banki, czyli wszystko to, czego potrzeba na co dzień. W pobliżu
znajduje się również duża galeria handlowa z restauracjami, kinem i klubem fitness.
Zmotoryzowani docenią bliskość ważnych arterii drogowych, a mieszkańcy korzystający
z  komunikacji  miejskiej  przystanek  autobusowy  tuż  obok  osiedla.  Ulica  Wałowa  to
prestiżowy adres również ze względu na symboliczne obiekty takie, jak Pomnik Poległych
Stoczniowców czy Europejskie Centrum Solidarności.
W  IV  etapie  inwestycji  zaplanowano  111  komfortowych  apartamentów  z  funkcją
hotelową o metrażach od 24 m² do 45 m², w tym lokale 1 i 2-pokojowe. Lokale zostały
zaprojektowane z myślą o najmie krótkoterminowym lub pobycie wakacyjnym właścicieli
- ich funkcjonalny rozkład zapewni wygodny wypoczynek w ekskluzywnie wykończonych
wnętrzach. Z myślą o najmie przygotowano udogodnienia typu zamek elektroniczny do
drzwi wejściowych, szybkie cichobieżne windy oraz przestronny parking pod budynkiem.
Ceny uwzględniają 23 % Vat.
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