Nowa inwestycja „Przystań
Warta”
mieszkania
i
apartamenty
w
stanie
deweloperskim. 17/KO/PW
Typ oferty:

mieszkanie na
sprzedaż

Cena:

350.875,00 zł

Lokalizacja:

Poznań, Starołęka

Powierzchnia:

56,14 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

1

Balkon:

tak

Piwnica:

tak

Ogród:

nie

Numer oferty:

17/KO/PW

Nowa inwestycja „Przystań Warta”
apartamenty w stanie deweloperskim.

mieszkania

i

Bieżąca oferta obejmuje trzypokojowe mieszkanie o
łącznej powierzchni 56,14 m2 (z dużym balkonem typu
loggia).
To tylko jedno z mieszkań, które powstanie w połowie
2018r. w inwestycji pod nazwą „Przystań Warta” i jak
sama nazwa wskazuje, działka sąsiadować będzie
bezpośrednio z Wartą, co zapewni nieziemski widok,
ciszę, spokój, a ponadto w ramach projektu deweloper,

również zadba o tereny przed budynkiem min. stanie tam
wiata na kajaki, które będzie można zwodować na
specjalnie przygotowanym do tego celu brzegu Warty.
Cała inwestycja wybudowana zostanie z najwyższej
jakości materiałów, w najwyższym standardzie, zgodnie z
najnowszą architekturą i najnowszym trendem w
budownictwie. Takie inwestycje to perełki na mapie
Poznania.
Inwestycja powstaje nieopodal ulicy Starołęckiej, z
szybkim dojazdem do ul. Hetmańskiej a stąd plus minus
piętnaście minut w każde miejsce w Poznaniu. W pobliżu
znajdują się punkty handlowo-usługowe, punkty
edukacyjne, apteka, fitness, przystanek tramwajowy.
Układ pomieszczeń:
pokój – salon z aneksem kuchennym 20,7m2
pokój – sypialnia – 8,2m2
pokój – sypialnia – 9,1m2
łazienka – 4,9m2
hol – 13,1m2
Inwestycja Przystań Warta to prestiżowe miejsce,
zaprojektowane i wybudowane będzie w dobrym guście i ze
smakiem.
Pod budynkiem dla zainteresowanych hala garażowa.
Więcej informacji udzielę na spotkaniu bądź
telefonicznie dlatego tez zapraszam do kontaktu.
Krzysztof Ostrowski tel. 790-894-405
Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę,
udzielamy pomocy prawnej i doradczej, pomagamy w
uzyskaniu i doborze kredytu, załatwiamy wszelkie
formalności i dokumenty, zapewniamy bezpieczeństwo i

ubezpieczenie każdej transakcji.
Jesteśmy z Wami od pierwszego spotkania, aż do momentu
przekazania kluczy nowym właścicielom.

Nowa inwestycja „Przystań
Warta”
mieszkania
i
apartamenty
w
stanie
deweloperskim. 17/KO/PW

Typ oferty:

mieszkanie na
sprzedaż

Cena:

442080,00 zł

Lokalizacja:

Poznań, Starołęka

Powierzchnia:

73,7 m

Liczba pokoi:

3

Piętro:

1

Balkon:

tak

Piwnica:

tak

Ogród:

taras

Numer oferty:

17/KO/PW

2

Nowa inwestycja „Przystań Warta”
apartamenty w stanie deweloperskim.

mieszkania

i

Bieżąca oferta obejmuje trzypokojowe mieszkanie o
łącznej powierzchni 73,7 m2 (z dużym balkonem typu
loggia i tarasem).
To tylko jedno z mieszkań, które powstanie w połowie
2018r. w inwestycji pod nazwą „Przystań Warta” i jak
sama nazwa wskazuje, działka sąsiadować będzie
bezpośrednio z Wartą, co zapewni nieziemski widok,
ciszę, spokój, a ponadto w ramach projektu deweloper,
również zadba o tereny przed budynkiem min. stanie tam
wiata na kajaki, które będzie można zwodować na
specjalnie przygotowanym do tego celu brzegu Warty.
Cała inwestycja wybudowana zostanie z najwyższej
jakości materiałów, w najwyższym standardzie, zgodnie z
najnowszą architekturą i najnowszym trendem w
budownictwie. Takie inwestycje to perełki na mapie
Poznania.

Inwestycja powstaje nieopodal ulicy Starołęckiej, z
szybkim dojazdem do ul. Hetmańskiej a stąd plus minus
piętnaście minut w każde miejsce w Poznaniu. W pobliżu
znajdują się punkty handlowo-usługowe, punkty
edukacyjne, apteka, fitness, przystanek tramwajowy.
Układ pomieszczeń:
pokój – salon z aneksem kuchennym 25,6m2
pokój – sypialnia – 8,9m2
pokój – sypialnia – 15,6m2
łazienka – 6,7m2
hol – 16,9m2
Inwestycja Przystań Warta to prestiżowe miejsce,
zaprojektowane i wybudowane będzie w dobrym guście i ze
smakiem.
Pod budynkiem dla zainteresowanych hala garażowa.
Więcej informacji udzielę na spotkaniu bądź
telefonicznie dlatego tez zapraszam do kontaktu
Krzysztof Ostrowski tel. 790-894-405
Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę,
udzielamy pomocy prawnej i doradczej, pomagamy w
uzyskaniu i doborze kredytu, załatwiamy wszelkie
formalności i dokumenty, zapewniamy bezpieczeństwo i
ubezpieczenie każdej transakcji.
Jesteśmy z Wami od pierwszego spotkania, aż do momentu
przekazania kluczy nowym właścicielom.
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Nowa inwestycja „Przystań
Warta”
mieszkania
i
apartamenty
w
stanie
deweloperskim. 17/KO/PW
Typ oferty:

mieszkanie na
sprzedaż

Cena:

1.200.000,00 zł

Lokalizacja:

Poznań, Starołęka

Powierzchnia:

193 m

Liczba pokoi:

5

Piętro:

trzypoziomowy

Balkon:

tak – 2 balkony +
taras

Piwnica:

tak

Ogród:

tak – 450 m2

Numer oferty:

17/KO/PW

2

Nowa inwestycja „Przystań Warta”
apartamenty w stanie deweloperskim.

mieszkania

i

Bieżąca oferta obejmuje ekskluzywny pięciopokojowy
apartament trzypoziomowy o łącznej powierzchni 193,6 m2
(z dwoma balkonami, tarasem, ogrodem około 450m2 i
bezpośrednim dostępem do windy, aby łatwiej poruszać
się między poziomami apartamentu).
To tylko jeden z apartamentów, który powstanie w
połowie 2018r. pod nazwą „Przystań Warta” i jak sama
nazwa wskazuje działka sąsiadować będzie bezpośrednio z
Wartą, co zapewni nieziemski widok, ciszę, spokój, a
ponadto w ramach projektu deweloper, również zadba o
tereny przed budynkiem min. stanie tam wiata na kajaki,
które będzie można zwodować na specjalnie przygotowanym
do tego celu brzegu Warty.
Cała inwestycja wybudowana zostanie z najwyższej
jakości materiałów, w najwyższym standardzie, zgodnie z
najnowszą architekturą i najnowszym trendem w
budownictwie. Takie inwestycje to perełki na mapie
Poznania.
Inwestycja powstaje nieopodal ulicy Starołęckiej, z
szybkim dojazdem do ul. Hetmańskiej a stąd plus minus
piętnaście minut w każde miejsce w Poznaniu. W pobliżu
znajdują się punkty handlowo-usługowe, punkty
edukacyjne, apteka, fitness, przystanek tramwajowy.
Układ pomieszczeń:
*poziom pierwszy:
pokój dzienny z aneksem kuchennym – 48,3 m2,
pokój – gabinet- sypialnia – 14,2 m2,
łazienka – 5,5m2

garderoba – 6,8 m2
hol – 9,8 m2
* poziom drugi:
antresola 33,0m2
*poziom trzeci:
trzy pokoje każdy po około 11m2
łazienka ok. 4,5m2
korytarz ok. 11,1m2
hol 8,7m2
Inwestycja Przystań Warta to prestiżowe miejsce,
zaprojektowane i wybudowane będzie w dobrym guście i ze
smakiem.
Pod budynkiem dla zainteresowanych hala garażowa.
Więcej informacji udzielę na spotkaniu bądź
telefonicznie dlatego tez zapraszam do kontaktu
Krzysztof Ostrowski tel. 790-894-405
Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę,
udzielamy pomocy prawnej i doradczej, pomagamy w
uzyskaniu i doborze kredytu, załatwiamy wszelkie
formalności i dokumenty, zapewniamy bezpieczeństwo i
ubezpieczenie każdej transakcji.
Jesteśmy z Wami od pierwszego spotkania, aż do momentu
przekazania kluczy nowym właścicielom.
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Nowa inwestycja „Przystań
Warta”
mieszkania
i
apartamenty
w
stanie
deweloperskim. 17/KO/PW

Typ oferty:

mieszkanie na
sprzedaż

Cena:

913.000,00 zł

Lokalizacja:

Poznań, Starołęka

Powierzchnia:

163 m

Liczba pokoi:

4/5

Piętro:

trzypoziomowy

Balkon:

tak

Piwnica:

tak

Ogród:

nie

Numer oferty:

17/KO/PW

2

Nowa inwestycja „Przystań Warta”
apartamenty w stanie deweloperskim.

mieszkania

i

Bieżąca oferta obejmuje ekskluzywny czteropokojowy
apartament trzypoziomowy o łącznej powierzchni 163 m2
(z dwoma balkonami, antresolą i bezpośrednim dostępem
do windy, aby łatwiej poruszać się między poziomami
apartamentu).
To tylko jeden z apartamentów, który powstanie w
połowie 2018r. pod nazwą „Przystań Warta” i jak sama
nazwa wskazuje działka sąsiadować będzie bezpośrednio z
Wartą, co zapewni nieziemski widok, ciszę, spokój, a
ponadto w ramach projektu deweloper, również zadba o
tereny przed budynkiem min. stanie tam wiata na kajaki,
które będzie można zwodować na specjalnie przygotowanym
do tego celu brzegu Warty.
Cała inwestycja wybudowana zostanie z najwyższej
jakości materiałów, w najwyższym standardzie, zgodnie z
najnowszą architekturą i najnowszym trendem w
budownictwie. Takie inwestycje to perełki na mapie
Poznania.

Inwestycja powstaje nieopodal ulicy Starołęckiej, z
szybkim dojazdem do ul. Hetmańskiej a stąd plus minus
piętnaście minut w każde miejsce w Poznaniu. W pobliżu
znajdują się punkty handlowo-usługowe, punkty
edukacyjne, apteka, fitness, przystanek tramwajowy.
Układ pomieszczeń:
*poziom pierwszy, piętro pierwsze:
– część sypialniana:
pokój – sypialnia – 10,9m2
pokój – sypialnia – 11,2m2,
pokój – sypialnia – 11,0m2
łazienka – 4,3m2
korytarz – 11,1m2
hol – 8,5m2
klatka schodowa 5,4m2
* poziom drugi, piętro trzecie:
– część dzienna:
salon z aneksem kuchenny – 47,1m2
łazienka – 4,3m2
hol – 8,5m2
klatka schodowa 5,4m2
*poziom trzeci:
antresola 25,6m2
pustka nad salonem
pomieszczenie gospodarcze 4,3m2.
Inwestycja Przystań Warta to prestiżowe miejsce,
zaprojektowane i wybudowane będzie w dobrym guście i ze
smakiem.
Pod budynkiem dla zainteresowanych hala garażowa.
Więcej informacji udzielę na spotkaniu bądź
telefonicznie dlatego tez zapraszam do kontaktu.
Krzysztof Ostrowski tel. 790-894-405
Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę,
udzielamy pomocy prawnej i doradczej, pomagamy w

uzyskaniu i doborze kredytu, załatwiamy wszelkie
formalności i dokumenty, zapewniamy bezpieczeństwo i
ubezpieczenie każdej transakcji.
Jesteśmy z Wami od pierwszego spotkania, aż do momentu
przekazania kluczy nowym właścicielom.
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