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Apartamentowce

Nr oferty: 7855

ŚRÓDMIEŚCIE, ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOCNE, WARECKA
Rezydencja Warecka
Rezydencja Warecka to stylowy budynek nawiązujący do najlepszych wzorców z okresu
międzywojennego, usytuowany w spokojnej okolicy objętej opieką konserwatora zabytków.
Gustownie zaprojektowane części wspólne, zaledwie 28 lokali w obiekcie, prestiżowa lokalizacja w okolicy Narodowego Banku Polskiego, Nowego Światu i
Krakowskiego Przedmieścia sprawiają, iż jest to doskonały wybór dla ceniących kameralne otoczenie w samym środku miasta.
Inwestycję charakteryzują:
Kameralna rezydencja w prestiżowej lokalizacji, unikalny projekt, stylowa architektura, bliskość centrum miasta, bogata oferta kulturalno-rozrywkowa.
Lokalna infrastruktura:
Restauracje, kawiarnie, sklepy, punkty usługowe, Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Uniwersytet Warszawski, Pałac kultury i Nauki, centrum
handlowe Złote Tarasy, kina, teatry, metro, autobus, tramwaj.
Jeśli poszukujesz nieruchomości na wynajem lub sprzedaż w inwestycji Rezydencja Warecka zapraszamy do kontaktu z biurem Partners International Premium
Real Estate Agency. Nasi doświadczeni agenci nieruchomości z przyjemnością pomogą Ci w znalezieniu odpowiedniej oferty.
—————————————————————————————————–
Warecka Residence is an elegant apartment building mirroring pre-war modernist architectural style, located in a prestigious neighbourhood of historic
monuments and classical establishments. Refined common spaces, only 28 apartments, reputable location in the whereabouts of the Polish National Bank seat,
Nowy Swiat and Krakowskie Przedmiescie high-end streets, the Old Town. Perfect choice for those who seek quiet surroundings in the heart of the city.
Investment details:

Quiet residence in prestigious location near the city’s historical centre, unique design, stylish architecture, cultural attractions and entertainment.
Local infrastructure:
Restaurants, cafes, shops, service points, the Old Town, Krakowskie Przedmiescie, Nowy Swiat, Chmielna, Warsaw University, Palace of Culture and Science, Zlote
Tarasy shopping centre, cinemas, theaters, underground, bus, tram.
If you are interested in a property within this investment, whether for rent or for sale, do not hesitate to contact us at Partners International Premium Real Estate
Agency. Our real estate agents will assist you with the highest level of expertise.
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Przedstawiona wyżej propozycja nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa lecz ma charakter informacyjny. Partners International Sp. z o.o. dokłada starań,
aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń sprzedających.

