Mieszkanie 44 m2,
Rzeszów, ul. Ropczycka 25
Nr oferty:

6

Rodzaj nieruchomości:

mieszkania

Typ:

sprzedaz

Województwo:

podkarpackie

Miejscowość:

Rzeszów

2

Cena za 1 m :

0 PLN

Powierzchnia:

44.74 m2

Piętro:

1

Liczba pięter:

1

Liczba pokoi:

2

OPIS OFERTY

7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO KUPIĆ MIESZKANIE NA
OSIEDLU ROPCZYCKA 25:
NOWOCZESNE OSIEDLE O WYJĄTKOWEJ ARCHITEKTURZE Z PEŁNĄ
INFRASTRUKTURĄ. W POBLIŻU: SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIE,
SKLEPY, PRZYSTANKI AUTOBUSOWE, BASEN, KORTY TENISOWE,
SIŁOWNIA, FITNESS
BUDYNEK WYKONANY WG NOWYCH, SPRAWDZONYCH TECHNOLOGII –
NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA
DUŻA ILOŚĆ PRZESZKLEŃ W ELEWACJACH ZAPEWNIA DOSKONAŁE
NASŁONECZNIENIE FUNKCJONALNYCH WNĘTRZ
BEZCZYNSZOWE
5 MIN. DO CENTRUM
NISKI BLOK, TYLKO 2 MIESZKANIA W JEDNEJ KLATCE
2 MIEJSCA POSTOJOWE DO LOKALU

OPIS
Polecamy nowoczesne, funkcjonalne 2-pokojowe mieszkanie o optymalnej
powierzchni 45m2. Mieszkanie położone na piętrze niskiego, jednopiętrowego
budynku - TYLKO DWA MIESZKANIA W JEDNEJ KLATCE . Składa się z
przestronnego, dobrze doświetlonego salonu wraz z aneksem kuchennym, 2
sypialni oraz dużej łazienki z WC. Posiada komórkę lokatorską oraz 2 miejsca

postojowe, w tym jedno oznaczone do wyłącznego korzystania. Dodatkowo
mieszkanie ma balkon.
Deweloperski stan wykończenia to, m.in.: gładkie gipsowe ściany, wysokiej
jakości stolarka okienna i drzwiowa, rozprowadzone instalacje: wod.-kan.,
gazowa, c.o., elektryczna, domofonowa, internetowa, zamontowane grzejniki
oraz piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, ogrzewanie podłogowe
w łazienkach, ogrodzony i oświetlony teren z nasadzoną zielenią.
Osiedle Ropczycka 25 to zamknięty kompleks domów oraz mieszkań w
zabudowie szeregowej. Piękne osiedle, dedykowane jest dla osób, które
zwracają uwagę na atrakcyjną lokalizację, wygodę, prestiż oraz wysoki
standard wykonania, i które poszukują wymarzonego miejsca do zamieszkania
- blisko centrum Rzeszowa, a równocześnie pozbawionego zgiełku miasta.

LOKALIZACJA
Ta wyjątkowa, o wysokim standardzie i wyróżniającej się architekturze
inwestycja usytuowana jest przy ulicy Ropczyckiej 25 w Rzeszowie, w cichej i
spokojnej zachodniej części Rzeszowa, która jest nowym obrazem polskiego
przedmieścia. Urok i osobliwość tego miejsca podkreśla niska, jednorodzinna,
willowa zabudowa. Jej położenie zapewnia mieszkańcom ciszę i spokój z dala
od wielkomiejskiego zgiełku, a jednocześnie szybkie połączenie z centrum i
innymi częściami miasta. Szybki dojazd do centrum miasta odbywa się ulicą
Krakowską, położoną w odległości 500 m od działki.
Doskonała lokalizacja:
w biskiej odległości od centrum miasta - zaledwie 5 minut drogi
w pobliżu publicznych środków transportu – tylko 10 min. pieszo!
w niewielkiej odległości (8min.) od węzła autostradowego RzeszówZachodni
przy tzw. „ślepej ulicy” zapewniającej minimalne natężenie ruchu
wśród terenów zielonych z bezpiecznymi uliczkami terenowoasfaltowymi stanowiącymi raj dla miłośników wycieczek rowerowych
w bliskiej odległości od szpitala, szkoły, przedszkola, wyższej uczelni,
centrum handlowo-rozrywkowego Nowy Świat, sklepów spożywczych
Lidl, Delikatesy Frac, krytego basenu, fitness, kortów tenisowych,
siłowni.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA: 45M2

PIĘTRO: piętro z balkonem
ILOŚĆ POKOI: 2
STANDARD WYKOŃCZENIA: deweloperski
ZABEZPIECZENIA: domofon, drzwi antywłamaniowe
DOSTĘPNE MEDIA: prąd, gaz, energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie
DO LOKALU PRZYNALEŻY: balkon, miejsce postojowe naziemne, komórka
lokatorska

INFRASTRUKTURA:
Komunikacja: linie autobusowe miejskie
Odległość od centrum: około 5 min.
Rekreacja w pobliżu: kryty basen, fitness, korty tenisowe, siłownia, uliczki
terenowo-asfaltowe
Usługi w pobliżu: szpital, szkoły, przedszkola, wyższa uczelnia, centrum
handlowo-rozrywkowego Nowy Świat, sklepy spożywcze Lidl, Delikatesy Frac,
apteka, stacja benzynowa.
Instytucje: kościół, placówka urzędu miasta

LOKALIZACJA to nie jedyny ATUT

Zadzwoń lub napisz do nas:
tel. 690 070 700
e-mail: biuro@citibrokers.pl

UDOGODNIENIA
Internet
Szkoła
Przedszkole
Przychodnia
Szpital
Sklepy
Centrum handlowe
Kort tenisowy

Basen
Przystanek autobusowy
Blisko centrum

LOKALIZACJA OFERTY
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