MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 35,90 m2,
REWAL
Cena 448

750 zł

Oferta bezpośrednia od dewelopera ! Bez prowizji !
Podana cena jest ceną brutto !
Miejsce parkingowe gratis !
Luksusowe apartamenty budowane w centrum nadmorskiej miejscowości Rewal, w nowoczesnym
trzykondygnacyjnym budynku z antresolami w mieszkaniach na drugim piętrze. Jest to idealna inwestycja dla
osób, które lubią odpoczywać nad polskim Morzem Bałtyckim jak i zarabiać przez cały rok.

Oferujemy Państwu 16 mieszkań, oddalonych zaledwie 800m od Morza Bałtyckiego.
Rewal jest bardzo popularnym kurortem nadmorskim w woj. Zachodniopomorskim, powiecie gryﬁckim, gminie
Rewal i bez wątpienia, jest to jedna z najpiękniejszych miejscowości całego Pomorza Zachodniego! Dojazd do
Rewala jest całkiem prosty, szczególnie że przebiega przez niego droga wojewódzka nr 102. Najłatwiej dostać się
tam ze strony Gryﬁna oraz Kołobrzegu.
Najważniejsze atrakcje Rewala:
- Plaża w Rewalu
- Aleja Róż i Zakochanych
- Park Wieloryba
- Bajkowa Chata
- Pomnik Rybaka
- Kolejka wąskotorowa
Do wyboru dla naszych klientów mamy mieszkania jedno, dwu lub trzypokojowe. Mieszkania na parterze mają
ogródek, mieszkania na pierwszym piętrze tarasy a mieszkania na drugim piętrze tarasy oraz antresolę. Na
pewno każdy wybierze dla siebie mieszkanie odpowiadające jego wymaganiom.
Ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni znajdującej się na parterze budynku.
Nowoczesne budownictwo sprzedawane w standardzie deweloperskim ( kupujący zwolniony z 2% podatku PCC ).
Oferta dotyczy lokalu mieszkalnego nr 8 na pierwszym piętrze z tarasem o powierzchni ok. 35,90 m2, który
składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki.
Gorąco polecamy naszą ofertę i serdecznie zapraszam do kontaktu.
Nasze biuro gwarantuje również obsługę w zakresie uzyskania kredytu na zakup nieruchomości.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter
informacyjny i zalecamy ich osobistą weryﬁkację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie
danych.

Symbol SWO

399880

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Cena

448 750 PLN

Cena za m2

12 500 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

GRYFICKI

Gmina

REWAL

Miejscowość

REWAL

Ulica

PELIKANA

Powierzchnia całkowita

36 m2

Powierzchnia użytkowa

36 m2

Rodzaj budynku

APARTAMENTOWIEC

Rok budowy

2023

Standard

DEWELOPERSKI,

Konstrukcja budynku

MUROWANA,

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Liczba pokoi

2

Piętro

1

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE,

Podłączony wodociąg

JEST

Podłączona kanalizacja

JEST

Internet

JEST

Rodzaj okien

PCV,

Liczba miejsc parkingowych

1

Nr Licencji

24435

Oferta bezpośrednia!
W przypadku tej nieruchomości nasze biuro pobiera wynagrodzenie tylko od sprzedającego

Dorota Dolata

501 679 678
dorota@maduranieruchomosci.pl

Więcej ofert na stronie www.maduranieruchomosci.pl

