Pronájem Praha, luxusně zařízený byt 3+kk, 120 m²,
terasa, Praha 6 - Bubeneč
Nabízíme k pronájmu atraktivní byt o dispozici 3+kk o celkové ploše 120 m² + terasa. Byt se nachází v ulici Mlýnská, Praha 6
– Bubeneč a je situován v 1. patře udržovaného domu s výtahem - díky mírně svažitému terénu je byt na úrovni společné
zahrady, která je přímo přístupná z vlastní terasy obklopené zelení. Byt sestává z prostorné vstupní haly s velkou šatnou,
vzdušného obývacího pokoje s moderním kuchyňským koutem s vestavěnými spotřebiči (myčka, sklo-keramická varná deska,
trouba lednice s mrazékem), z obývacího pokoje je přístup na terasu, dále ze dvou ložnic a dvou koupelen (v jedné je velký
sprchový kout, ve druhé WC a bidet). Velkou předností tohoto bytu je terasa s přístupem na společnou zahradu. Byt se
pronajímá kopletně zařízený velmi luxusním stylovým nábytkem značky ARMANI. Možnost parkování v garážích za poplatek
2.000 Kč/měsíc. Možnost i krátkodobého pronájmu (od tří měsíců). Jedinečná lokalita na Praze 6 v těsné blízkosti největšiho
pražského parku Stromovka. Bydlení díky tomu nabízí mnoho možností jak trávit volný čas - procházky v parku, vyjíždky na
kole nebo na bruslích v parku i podél Vltavy. V blízkosti jsou také tenisové kurty nebo golfový simulátor. V okolí se nachází
veškerá občanská vybavenost - supermarket Kaufland, restaurace, školy, školky. Dostupnost na metro/tramvaje na
Hrandčanské - do 10ti minut MHD, 2 minuty autem.
Cena:

49 000 Kč
za měsíc

Poplatky

+ poplatky přibližně 3500 Kč,
internet 400 Kč
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Kontaktovat makléře
Ing. Michaela Csizmárová
makléřka
Kancelář: Centrála Praha
E-mail: michaela.csizmarova@homesweethome.cz
Mobilní telefon: +420 608 444 030
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