MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 84,26 m2,
KOŁOBRZEG, CENTRUM
Cena 1

259 687 zł

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA! 0% PROWIZJI!
PAR LA MER APARTAMENTY PREMIUM CLASS
OSTATNIE 3 WOLNE APARTAMENTY!
0.L1 apartament 84,26m2 z ogródkiem 130m2
1.L1 apartament 106,53m2 na pierwszym piętrze z tarasem 64,60m2
2.L1 apartament 106,53m2 na drugim piętrze z tarasem 64,60m2

Ekskluzywna kameralna inwestycja w centrum nadmorskiej miejscowości Niechorze. Par La Mer to budynek klasy
premium skierowany do bardzo wymagających klientów poszukujących idealnego apartamentu nad Morzem
Bałtyckim. Cała inwestycja składa sie z 6 mieszkań od 84m2 do 106m2.
Apartamenty zlokalizowane są zalewnie 50m od plaży. Niechorze to jedna z najpopularniejszych w Polsce
miejscowości turystycznych, przepięknie położona, w północno-zachodniej Polsce, w województwie
zachodniopomorskim, powiecie gryﬁckim, gminie Rewal. Miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim i
przystanią morską. Nadmorski brzeg w miejscowości cechuje szeroka piaszczysta plaża oraz wysoki klif,
niedaleko stoi słynna latarnia morska.

INFRASTRUKTURA
*Najwyższej klasy architektura inspirowana tradycyjnym morskim designem
*Części wspólne wykończone w wysokim standardzie 5*****
*Lokale mogą być wyposażone i wykończone w wysokim standardzie 5*****
*Miejsce postojowe naziemne w cenie apartamentu
Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości oraz zapraszam na prezentację.
------------------------------------------------------------------------------Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu
przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryﬁkację.
Informacje umieszczone w ofertach przekazywane są przez właścicieli nieruchomości i mogą ulegać zmianom.
Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo
do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
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WŁASNOŚĆ

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Cena

1 259 687 PLN

Cena za m2

14 950 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

GRYFICKI

Gmina

REWAL

Miejscowość

KOŁOBRZEG

Dzielnica - osiedle

CENTRUM

Powierzchnia całkowita

84 m

Powierzchnia użytkowa

84 m

Rodzaj budynku

APARTAMENTOWIEC

Rok budowy

2021

Standard

DEWELOPERSKI,

Liczba pokoi

3

2

2

Piętro

parter

Liczba pięter

2

Ilość poziomów

1

Ogrzewanie

C.O. PODŁOGOWE
ELEKTRYCZNE,

Podłączony wodociąg

JEST

Internet

JEST

Rodzaj okien

PCV,

Balkon

JEST

Taras

JEST

Nr Licencji

23372

Nikola Wardyn

515 171 567
nikola@maduranieruchomosci.pl

Więcej ofert na stronie www.maduranieruchomosci.pl

