Zielone Tarasy Wesoła

Etap II, ul. Śliska
II etap realizacji inwestycji Zielone Tarasy w Wesołej
to kontynuacja etapu I - spójny stylistycznie i urbanistycznie
projekt, który doskonale wpisuje się w potrzeby Klientów
poszukujących cichego, przytulnego miejsca do zamieszkania w niewielkiej odległości od centrum Warszawy.
W inwestycji oferujemy apartamenty o powierzchniach
od ok. 54 do 112 m2.
Lokalizacja - spokój pośród zieleni w bliskiej odległości
od centrum miasta
Wszechobecna natura. Zielone Tarasy Wesoła etap II
usytuowane są zaledwie 8 m od otuliny Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. Otoczenie zieleni oznacza
dla mieszkańców mnóstwo ciszy, spokoju i sprzyjającą
wypoczynkowi atmosferę. Liczne tereny rekreacyjne umożliwiają spędzanie czasu dokładnie tak, jak lubicie: szlaki
spacerowe, ścieżki rowerowe wśród drzew i las pełen
grzybów.
Sport i aktywności. Zaledwie 1,6 km od inwestycji mieszkańcy mogą korzystać z atrakcji aquaparku, centrum sportowego oraz kortów tenisowych.
Kompleksowa infrastruktura - niczego Wam nie zabraknie
Mieszkańcy w okolicy doceniają liczne wygody wszystko,
co potrzebne do życia znajduje się w odległości kilkuset

metrów od osiedla. Sklepy, punkty usługowe - banki,
poczty, urzędy, przychodnia, a także kompleksowa baza
edukacyjna - prywatne i państwowe żłobki, przedszkola
oraz szkoły. Wszystkie codzienne sprawy załatwicie bez
trudu na miejscu.
Komunikacja - świetny dojazd w każde miejsce Warszawy
Okolica inwestycji jest świetnie skomunikowana z każdą
dzielnicą Warszawy. Nieopodal osiedla znajdują się przystanki autobusowe oraz kolejka SKM, która pozwala
dotrzeć do centrum stolicy już w 18 minut. Droga na lotnisko zajmuje 44 minuty, a trasa szybkiego ruchu umożliwia
dojazd do centrum samochodem zaledwie w kilkanaście
minut.
Przemyślana architektura – komfort dla wszystkich
Szeregowa zabudowa apartamentowa z mieszkaniami
o zróżnicowanym metrażu do wyboru. Każdy z apartamentów wykończony jest w wysokim standardzie, uwzględniając indywidualne potrzeby przyszłych mieszkańców. Duże
pokoje, przestronna część wspólna, widna kuchnia, łazienki
na każdej kondygnacji, garderoba, balkony o metrażu
od 8,5 m2 do ponad 16 m2. Każdy domownik znajdzie tu
swoje miejsce.
Udogodnienia. Budynki są wyposażone w miejsca garażowe oraz postojowe dla zmotoryzowanych mieszkańców,
które to mogą stać się Waszą własnością. Dodatkowo,
ogrodzone osiedle jest pozbawione uciążliwego ruchu
samochodowego.
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Niskie koszty utrzymania - nie nadwyrężaj budżetu
Zastosowane materiały oraz technologia budowy uwzględniają obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto, wykorzystane zostały również metody efektywnego podziału
mediów między mieszkańcami. Wszystko to sprawia,
że koszty utrzymania są bardzo niskie.
Jesteśmy do dyspozycji - obniżamy koszty zakupowe
Każdy z Was ma możliwość wykończenia swojego apartamentu w specjalnych cenach nabywając materiały z wykorzystaniem wynegocjowanych przez nas zniżek u dostawców i producentów.

Pomoc w uzyskaniu kredytu i redukcja kosztów.
Jesteśmy do Waszej dyspozycji na każdym etapie współpracy - gwarantujemy wsparcie zakupowe, szerokie
doradztwo, a także pomoc w uzyskaniu finansowania.
W przypadku korzystania z usługi kredytowej za naszym
pośrednictwem zwalniamy z opłat za operat szacunkowy
oraz pokrywamy koszty zawieranych umów deweloperskich.

www.zielonetarasywesola.pl

