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Trzy pokoje z pięknym widokiem
Co można powiedzieć o osiedlu Kaliny? Idealne miejsce dla rodziny, ale
także dla singli. Świetna lokalizacja na pierwsze mieszkanie jeśli już
pracujesz, ale równie idealne, jeśli zaczynasz studia. Doskonałe, jeśli
chcesz uciec od gwaru centrum i jednocześnie wciąż mieć je na
wyciągnięcie ręki. Poza sąsiadującym Osiedlem Przyjaźni jest to chyba
jedyne takie osiedle w Szczecinie, gdzie pozorne przeciwieństwa łączą się
ze sobą. Co to oznacza dla Ciebie? Zasadniczo dwie rzeczy: wygodę i
komfort na co dzień oraz spokój dzielnicy osiedlowej.

Pierwszą z zalet zapewnia doskonałe położenie zapewniające
bezproblemową komunikację praktycznie z każdą częścią miasta. I to
nieważne, czy zdecydujesz się na samochód czy komunikację miejską. A
jeśli tylko lubisz dłuższe spacery, to tak naprawdę do centrum możesz
udać się pieszo. Drugi atut tej lokalizacji to wbrew pozorom rok budowy.
Osiedle powstało w latach?70 jako jedna z pierwszych powojennych
sypialni miasta. Ma to niebywałe znaczenie do dnia dzisiejszego, ponieważ
tamte czasy patrzyły w inny sposób na potrzeby mieszkaniowe. Dlatego na
osiedlu mamy liczne sklepy, w tym popularne dyskonty, pocztę, dwie
szkoły podstawowe oraz jedną średnią, przedszkole, przychodnie, basen, a
dla najmłodszych liczne place zabaw. Jednym słowem wszystko, co
potrzebne do życia, a nie zawsze spotykane w miejscach gdzie budowane
są współczesne bloki. Mamy tu jednak coś całkowicie unikalnego dla
osiedli z tego okresu czego nie ma w nowym budownictwie, a i w centrum
bywa z tym różnie. Tym czymś jest przestrzeń oraz odległości pomiędzy
budynkami. Choć może dla niektórych osób będzie to może okazać się
jednak minusem, bo uczciwie należy dodać, że na tym osiedlu z sąsiadem
z naprzeciwka nie porozmawiamy sobie wychylając się z okna. Coś, co w
standardzie dostępne jest na obecnie budowanych osiedlach, nie było
zamysłem budowniczych w przeszłości.
 
Samo mieszkanie składa się z 3 niezależnych pokoi (12,14,19 m2),
ustawnego korytarza, osobnej kuchni, łazienki, osobnego wc, oraz
przydatnego schowka, które łącznie dają powierzchnię 67,2 m2. Zadbana
klatka schodowa, nowa winda oraz cisza i spokój dopełniają poczucia
komfortu. Mieszkanie aktualnie jest wynajmowane, ale ponieważ w 2013
roku zostały w nim wymienione wszelkie instalacje oraz okna, wymagać
będzie jedynie odświeżenia. 
 
W okolicy znajdziemy min. Międzyosiedlowy Park Rekreacyjny przy ulicy
Kutrzeby, CH Turzyn oraz CH Ster. Dodatkowo samo osiedle graniczy z
cenionym przez Szczecinian Pogodnem, które jest idealnym miejscem np.
na spacery.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu. I wiadomo, do zobaczenia
na prezentacji.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410581
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 459 000 PLN
cena [m2] 6 979 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica OS. KALINY
rodzaj nieruchomości WIEŻOWIEC
forma własności SPÓŁDZIELCZE

WŁASNOŚCIOWE
powierzchnia 67 m2

ilość pokoi 3
piętro 7 / 8
rok budowy 1975
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 600 PLN
standard DO ODŚWIEŻENIA
materiał WIELKA PŁYTA
typ kuchni ODDZIELNA
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA, KOMÓRKA,

SCHOWEK
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ
zabezpieczenia DOMOFON



Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

  



  

  

  




