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Norwedzy inwestują w apartamenty w Mielnie
F.F. 01-07-2016, ostatnia aktualizacja 01-07-2016 11:21

Norweski deweloper rozpoczyna budowę Rezydencja

Park Rodzinna II. - Mamy już pierwsze rezerwacje na

zakup apartamentów - zapewnia

Firmus Group, norweski deweloper inwestujący w Mielnie i
okolicy, rozpoczyna budowę drugiej części apartamentów
przy ul. Orła Białego i Kopernika - Rezydencja Park
Rodzinna II.

Budynki stoją 150 m od morza i nadmorskiej promenady,
blisko brzegu jeziora Jamno. Apartamenty zostały zaprojektowane z myślą o
rodzinnym wypoczynku. "To idealne miejsce dla osób poszukujących ciszy i spokoju.
Otulina lasu sosnowego chroni przed hałasem wakacyjnych kurortów. Z drugiej
strony, lokalizacja umożliwia szybki dostęp do licznych atrakcji dla całej rodziny,
pozwalających na wspólny i aktywny wypoczynek, takich jak ścieżki rowerowe, trasy
do joggingu i nordic walking. W sąsiedztwie znajduje się całoroczna restauracja i
kawiarnia Dune oraz atrakcje sezonowego klubu plażowego. W ramach inwestycji
Dune Resort realizowanej również przez Firmus Group od wakacji 2017 roku
dostępna będzie całoroczna strefa basenowo-rekreacyjna" - opisuje w komunikacie
zalety swojej inwestycji.

Rezydencja Park Rodzinna II będzie czterokondygnacyjnym budynkiem z 32
apartamentami o zróżnicowanym układzie i powierzchni. Będą przeważały
apartamenty dwupokojowe o metrażu od 36 mkw. do 44 mkw., ale będą też
trzypokojowe. Deweloper oferuje pełne wykończenie z kuchnią wyposażoną w sprzęt
marki Bosch oraz łazienką. Podłogi w sypialniach i pokojach wyłożone zostaną
deskami barlineckimi. Budynek będzie miał windę i lobby dla mieszkańców.
Planowane zakończenie prac budowlanych to czerwiec 2017 r.

- Mamy już pierwsze rezerwacje na zakup apartamentów. W większości rezerwują
ludzie, którzy kupili nieruchomość w I etapie lub nie zdążyli z wybraniem
odpowiedniej propozycji dla siebie. Dla tych, którzy nie chcą czekać do 2017 roku,
zostały dwa ostatnie gotowe apartamenty, które mogą być wykorzystane jako drugi
dom nad morzem jeszcze podczas tegorocznych wakacji – mówi cytowany w
komunikacie Cezary Kulesza, kierownik ds. sprzedaży i marketingu w Firmus Group.
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