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Opis
Neptun House to kameralny budynek, który stanowi wyjątkową ofertę
dla wymagających najemców ceniących komfort, elegancję i prestiż. W
historyczną zabudowę wpisano wysokiej klasy, nowoczesny obiekt z
powierzchniami handlowymi i biurowymi.

Znakomita lokalizacja, doskonała ekspozycja i unikatowa architektura
sprawiają, że Neptun House to idealne miejsce zarówno dla
reprezentacyjnego biura, jak i eleganckiego butiku w typowo miejskim
wydaniu, ze wszystkimi udogodnieniami, jakie oferuje centrum miasta.

Lokalizacja w samym sercu Gdańska gwarantuje doskonały dostęp do

Neptun House 22-100 Gdańsk, Długa Street 57

Czynsz najmu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia :

-
Min. powierzchnia do wynajęcia:: -

22-100 Gdańsk, Długa Street 57

Informacje o budynku
Kategorie: Biura na wynajem klasy A

Status budynku:

Całk. powierzchnia biurowa : 4302 m

Dostępna powierzchnia : -

Biura do wynajecia : -

2

Min. powierzchnia do
wynajęcia: :

-

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

-
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bazy hotelowej, komunikacji, a także licznych restauracji i kawiarni.

Opis lokalizacji
Dzięki wyjątkowej lokalizacji w samym centrum Gdańska Neptun House
jest doskonale skomunikowany z całą aglomeracją trójmiejską. Neptun
House oferuje dogodny dostęp do wszystkich środków komunikacji
miejskiej, jak kolejka SKM, kolej PKP oraz linie autobusowe i
tramwajowe. W sąsiedztwie budynku przebiegają główne węzły
komunikacyjne miasta, które łączą się z obwodnicą Gdańska. Dojazd do
portu lotniczego im. Lecha Wałęsy zajmuje ok. 25 minut.

Informacje finansowe
Czynsz najmu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 5 lat

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -

Dodatkowe informacje
Rok budowy: 1 grudnia 2011

Rok odnowienia: -

Najemcy: -
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