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OSIEDLE MAGNOLIA

Mieszkania pod MAGNOLIAMI
są naszą propozycją odkrycia magii życia w jednej z najbardziej zielonych i spokojnych dzielnic Krakowa w
otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i willowej, okolica pozwala na urocze spędzanie czasu na spacerach i
wycieczekach rowerowych. Osiedle zaprojektowane z myślą o rodzinach ceniących sobie bliskość dużego jednego z
najpiękniejszych, historycznych miasta europy i świata w połączeniu z poczuciem spokoju, bezpieczeństwa i
swobody.
Zespół budynków jednorodzinnych szeregowych z dwoma mieszkaniami w budynku na parterze i na piętrze dwu
kondygnacyjne - położone są na zamkniętym terenie, wjazd indywidualny od ul. Petrażyckiego ,osiedle zamknięte
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wewnętrzna własna uliczka oświetlona lampami indywidualnie, bezpośrednio przy osiedlu usytuowany jest
przystanek autobusowy. Oferujemy Państwu 42 budynki jednorodzinne szEregowe z 84 mieszkaniami o
powierzchniach na parterze 55,24 m2 z wyjściem bezpośrednio na zielony ogród oraz na piętrze mieszkanie dwu
poziomowe od 81,24 do 82,59 m2 z wykuszem elewacja frontowa i balkonem od strony ogrodu . Do każdego
mieszkania indywidualne miejsce postojowe bezpośrednio przed budynkiem. Oferujemy Państwu wysoki standard
inwestycji o którym świadczą między innymi ogrodzenie całej inwestycji, bramę wjazdową sterowaną pilotem,
indywidualne miejsca postojowe bezpośrednio przed budynkiem, indywidualne ogrzewanie i ciepłą wodą użytkową
w każdym mieszkaniu z kotłami gazowymi marki Vaillant co pozwoli zminimalizować koszty , nowoczesną formę
elewacji budynku z elementami szkła ,z wykuszem, dachy kryte dachówką ceramiczną , droga i podjazdy
wykończone kostką brukową oraz zaprojektowane elementy małej architektury i zieleni oraz szereg innych
elementów podnoszących atrakcyjność osiedla.
Nowoczesna architektura wraz z naturalnymi i najlepszymi materiałami wkomponuje się w cichy i spokojny zakątek
Krakowa wśród zabudowy jednorodzinnej. Bezpośredni wyjazd z ul. Petrażyckiego pozwala na szybki i bezkolizyjny
wyjazd w kierunku autostrady A4 a co zatem idzie doskonały dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego w
Balicach , wyjazd w kierunku Katowic ,Wieliczki, Tarnowa , bezpośredni w stronę Zakopanego,Skawiny a dojazd do
centrum Krakowa to zaledwie 10 min drogi samochodem.Dla Państwa wygody w pobliżu znajdują się centra
handlowe: Makro, Zakopianka ,Castorama ,Max-Fliz,Bonarka .
Liczba pokoi: 3
82,59 m2
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