
Developer: ALLCON OSIEDLA APARTAMENTY...

Inwestycja: MŁYNY GDAŃSKIE
Dzielnica: SIEDLCE
ul. MALCZEWSKIEGO

Miasto: Gdańsk
Numer: A.0.4
Cena:   711 369,00 PLN 
Cena za m2: 10 885,52PLN
Powierzchnia: 65,35 M2

Liczba pokoi: 3
Piętro: Parter
Termin realizacji: III kwartał 2022
Forma własności gruntu:  własność
Na terenie zamkniętym:  Tak
Lokali na piętrze:  5
Rodzaj stolarki okiennej:  PCV

Monika Augustyniak
  600 738 548

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Data generowania dokumentu 18:41 27.01.2020
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W sercu Gdańska, miasta od lat wiodącego prym w rankingach jakości życia, powstaje
osiedle o wyjątkowym charakterze i  prestiżu.  Inwestycja ta jest  efektem połączenia
inspiracji  historyczną  zabudową  ze  współczesną  architekturą  i  nowoczesnymi
materiałami. To propozycja skierowana do osób, ceniących jakość i piękno w każdym
aspekcie życia. Szukających niezależności i bliskości tętniącego życiem Śródmieścia, a
zarazem pragnących zachować komfort  i  spokój  mieszkania w zaciszu kameralnego
osiedla.
Inwestycję  zaprojektowano z  myślą  o  koneserach  codzienności,  ceniących  jakość  w
każdym aspekcie życia. Oferta udogodnień i wyjątkowa atmosfera inwestycji zachęcają
do celebracji każdego dnia.

Stylowo urządzona strefa klubowa zachęca do spotkań z przyjaciółmi przy dobrej kawie
czy podczas partii bilarda. W pełni wyposażona sala fitness oraz strefa kardio pozwolą
zadbać o zdrowie w dogodnym momencie. Wewnętrzny dziedziniec obfitujący w zieleń, z
kołem młyńskim, kaskadą wodną oraz 3 placami pozwoli na odpoczynek i regenerację.

Jest  to  kameralne  osiedle,  oferujące  szeroki  wybór  lokali  mieszkalnych  od  1  do  5-
pokojowych,  w  metrażach  od  25  do  122  m2.  Największe  apartamenty  będą  miały
ekspozycję na 3 strony świata, natomiast powierzchnia ogródków sięgać będzie nawet
220 m2.

Bezpieczeństwo  mieszkańcom  zapewni  ochrona,  monitoring  oraz  kontrola  dostępu.
Uzupełnieniem  komfortu  mieszkańców  będzie  prywatna  strefa  rekreacyjno-klubowa
umiejscowiona w centralnej części osiedla oraz lokale usługowe zaplanowane od strony
ulicy Malczewskiego.
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