Standard czy luksus?
Nowobudowane domy mieszkalne są coraz cieplejsze, ładniejsze, wygodniejsze oraz... coraz droższe. Czy łazienka
przy każdej sypialni to już standard w nowych dolnośląskich
mieszkaniach, czy jedynie luksuswa fanaberią, na którą stać
nielicznych, a większość zadowala się jedną łazienką w jednym mieszkaniu. Zwłaszcza, że nadal sporo mieszkańcow
starych wrocławskich kamienic korzysta ze wspólnej toalety
na korytarzu, a o łazience może jedynie pomarzyć. Jaki jest
„łazienkowy Wrocław” na początku 2014 roku? Zapytaliśmy
o to licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami.
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Pokoje nie wymagają tak skomplikowanych instalacji.
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ZREALIZOWANA INWESTYCJA położona w płd.
części dzielnicy Krzyki. W kameralnym budynku
powstało 48 mieszkań 2- i 3-pokojowych o pow. od
39 m2 do 66 m2 o przemyślanych i funkcjonalnych
rozkładach. Do mieszkań przynależą przestronne
balkony lub TARASY OGRODOWE. Podziemie budynku przeznaczono na MIEJSCA POSTOJOWE
lub KOMORKI LOKATORSKIE. W pobliżu inwestycji
znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, bogata infrastruktura usługowa i komunikacyjna.
Pobliskie tereny nadrzeczne oraz ścieżki rowerowe umożliwiają wypoczynek na świeżym powietrzu.
Dogodny dojazd AOW do każdej części Wrocławia.

kontakt: Dominika Roszczenko
tel. 71/330-55-53, kom. 665-33-55-00

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PORTALU INTERNETOWEGO

RADZIMY

jak bezpiecznie kupić, sprzedać, wynająć nieruchomość

POMAGAMY

w podejmowaniu rozsądnych decyzji

ZNAJDZIESZ TAM
najciekawsze artykuły z poprzednich wydań
naszego poradnika

INFORMUJEMY
OSTRZEGAMY
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co dzieje się na lokalnym rynku nieruchomości
przed pułapkami czekającymi na amatorów mieszkań, domów, działek

mnóstwo praktycznych rad, informacji i przepisów (w tym ustaw) dotyczących nieruchomości

Uwaga!
Więcej ofert nieruchomości na naszym portalu
www.nieruchomosci-dla-ciebie.pl
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