
Developer: PIASTOWSKA 30 SP. Z O.O. S...

Inwestycja: PIASTOWSKA 30
Dzielnica: PRZYMORZE
ul. PIASTOWSKA

Miasto: Gdańsk
Numer: M9
Cena:   638 756,00 PLN 
Cena za m2: 10 600,00PLN
Powierzchnia: 60,26 M2

Liczba pokoi: 3
Piętro: 2
Termin realizacji: I kwartał 2020
Forma własności gruntu:  własność
Na terenie zamkniętym:  Tak
Lokali na piętrze:  3
Rodzaj stolarki okiennej:  PCV
Miejsce postojowe, garaż:
-Miejsce postojowe w garażu podziemnym
35 000,00 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 18:37 27.01.2020
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Jest  to  nowoczesna inwestycja,  położona w północnej,  wyjątkowo kameralnej  części
Gdańska – dzielnicy Przymorze Małe. Obiekt mieści się tuż przy granicy z zabytkową
dzielnicą Oliwa, zaledwie kilkaset metrów od urokliwego Parku Oliwskiego. Na obszernej
działce wybudowany zostanie nowoczesny apartamentowiec, w którym znajdzie się 12
apartamentów.  Ich  butikowe  rozmieszczenie  zagwarantuje  mieszkańcom  spokojną,
wręcz wakacyjną atmosferę. Aby zapewnić należytą prywatność cała inwestycja została
usytuowana wśród niskiej zabudowy budynków jednorodzinnych. W pobliżu znajduje się
doskonała  komunikacja  oraz  rozwinięta  infrastruktura.  Do  najbliższego  przystanku
autobusowego jest  zaledwie  50  metrów.  Od kolei  SKM dzieli  nas  tylko  5-minutowy
spacer. W pobliżu znajdują się hipermarkety, targowisko a także przedszkola i szkoły.

Apartamentowiec  dzięki  zaledwie  3  kondygnacjom  naziemnym  (plus  poddasze),
unikalnej architekturze idealnie wkomponuje się w okolicę. Przeszklenia okienne o dużej
powierzchni, indywidualne ogródki przydomowe oraz wspólne tereny zielone nadadzą
nieruchomości  niepowtarzalnego  charakteru,  będącego  połączeniem  przestronności
domu  jednorodzinnego  i  wygody  apartamentowca.  Dla  komfortu  mieszkańców
udostępniona zostanie cichobieżna winda, a pod budynkiem znajdzie się podziemna hala
garażowa,  pozwalająca  w  bezpieczny  i  wygodny  sposób  zaparkować  samochód.
Inwestycja zostanie wybudowana na bazie wysokiej jakości materiałów. Do wykończenia
klatek schodowych i  holów będą użyte płyty kamienne oraz gres.  Dzięki  nim każdy
przybywający  do  budynku  od  razu  zwróci  uwagę  na  jedną  z  wiodących  cech  tej
inwestycji – urzekające połączenie komfortu i elegancji.
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