✅ Priestranný 2-izbový byt v srdci Starého Mesta

Predané
Kraj:

Bratislavský kraj

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava-Staré Mesto

Ulica:

Sasinkova

Druh:

Byty

Typ bytu:

2-izbový byt

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

60 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Poschodie:
Počet podlaží:

predané
osobné
úplne prerobený
2
60 m
60 m2
2
3

Počet izieb:
Kúpeľňa:
Počet kúpeľní:
Výťah:
Káblová televízia:
Parkovanie:
Zariadenie:

2
áno
1
nie
áno
áno
zariadený

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Ponúkame vám na predaj priestranný byt nachádzajúci sa vo vyhľadávanej lokalite v srdci Starého
Mesta. Slnečný dvojizbový byt v historickej budove prešiel kompletnou rekonštrukciou, takže práve vy
môžete byť úplne prvými majiteľmi.
Do moderného bytu s luxusným zariadením sa zamilujete na prvý pohľad. Ak ste aj vy vždy túžili po
modernom bývaní s nádychom tradičnej elegancie, iste si vás získajú vysoké stropy, veľké okná a
minimalisticky dizajn tohto nádherného bytu.
V štýlovom a prakticky riešenom byte sa nachádzajú dve izby, veľká kuchyňa a kúpeľňa s toaletou.
Interiér je ladený do neutrálnych tónov, ktoré podčiarkujú jeho eleganciu. Byt je orientovaný na
juhozápadnú a severovýchodnú stranu.
V areáli budovy sa nachádza vnútroblok s dvoma záhradami, v ktorých si môžete vychutnať kávu či

posedenie s priateľmi.
Slnečný byt s rozlohou 60m2 sa nachádza na Sasinkovej ulici v Starom Meste. Vyhľadávaná lokalita v
srdci Bratislavy je vhodná pre mladé páry, rodiny s deťmi aj starších ľudí, ktorí chcú mať všetko na
dosah ruky. Ulica je pokojná a bezpečná. Priamo pri byte sa nachádza Lekárska fakulta UK a obľúbená
Medická záhrada. Veľkou výhodou sú rezidentské parkovacie miesta priamo pri budove.
Prednosťou lokality je perfektná občianska vybavenosť. Nájdete tu supermarkety, lekáreň, obchody,
reštaurácie aj bary, materskú aj základnú školu. Zastávka MHD sa nachádza vo vzdialenosti
niekoľkých krokov.
Dohodnite si prehliadku bytu ešte dnes.

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Anita POLGARIOVA
+421 908 343 662
anitapolgariova@blackloft.sk

