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Osiedle SŁONECZNE WZGÓRZA położone jest na gdańskim Ujeścisku przy ulicy Warszawskiej. Bliskość
centrum Gdańska współgra z odseparowaniem od miejskiego zgiełku. Powstają tu budynki mieszkalne
charakteryzujące się nowoczesną formą, wyposażone w cichobieżne w windy, garaże i hale garażowe
dostępne z każdej klatki oraz zewnętrzne miejsca postojowe. Osiedle wkomponowane zostało w naturalny
morenowy krajobraz. Budynki posiadają wystawę południową lub zachodnią. Roztacza się z nich piękna
panorama okolicy. Przestrzeń pomiędzy budynkami zostanie szeroko wzbogacona o elementy małej
architektury. Stworzyliśmy funkcjonalne, przestronne mieszkania o powierzchniach od 39 m2 do 86 m2 w
układach 1, 2, 3, 4 pokojowych. Przyszłym właścicielom umożliwimy indywidualną aranżację wnętrz.
Niepowtarzalny nastrój tworzą przestronne balkony i tarasy. Z myślą o najmłodszych zaprojektowaliśmy
wewnętrzne zielone dziedzińce umożliwiające zabawę dzieci bez obaw rodziców o ich bezpieczeństwo.
Osiedle jest doskonale skomunikowane z Centrum Gdańska oraz obwodnicą Trójmiasta. W sąsiedztwie
istnieje pełna infrastruktura - szkoła, drogi, sieci sklepów, przychodnia, przystanki komunikacji miejskiej.
SŁONECZNE WZGÓRZA SP Z O. O. Biuro Sprzedaży Mieszkań ul. Warszawska 96/50 80-180 Gdańsk tel. :
058 325 42 74, 0 668 109 026 fax. : 058 324 92 63 e-mail: sprzedaz slonecznewzgorza. pl Biuro czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8. 00 do 17. 00.
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