
Mieszkania pełne natury



NATURALNIE
U SIEBIE



Pomiędzy kameralnością a wielkomiejskością jest miejsce stworzone  
dla Ciebie. Osiedle zlokalizowane na Wielkiej Wyspie daje gwarancję tego,  
że wszystkie udogodnienia tętniącego życiem miasta masz pod ręką,  
jednocześnie mogąc cieszyć się bliskością natury. Lokalizacja nad brzegiem 
Odry, wśród bujnej i różnorodnej przyrody, pozwala odnaleźć upragnioną  
ciszę i wewnętrzny spokój.

Bliżej siebie

Odetchnij pełną piersią w miejscu otoczonym naturą.  
W jego sercu znajdziesz park bogaty w roślinność filtru-
jącą zanieczyszczenia miasta. Jesteś blisko centrum,  
ale możesz cieszyć się bliskością przyrody, którą masz 
na wyciągnięcie ręki.

Bliżej natury
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ROZSMAKUJ SIĘ 
W NATURZE

70% powierzchni
terenów zielonych

Własny park
tuż pod domem

Strefa relaksu
nad rzeką

Ekologiczne źródło
nawadniania terenów

zielonych
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NA MIARĘ MARZEŃ

3,7 m wysokości
mieszkań

Projekt cenionej 
wrocławskiej pracowni 

Major Architekci

Duże okna
przy niskiej zabudowie

Balkon lub taras
w każdym mieszkaniu
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Etap 1.
Ukończony!

Etap 2.
27 mieszkań

Etap 4.
100 mieszkań

62 mieszkania

Etap 3.
91 mieszkań

Wybieg dla psów

Sklep spożywczy
zaraz pod domem

Bazarek ze świeżymi
warzywami

280 
mieszkań w całej

inwestycji

podziemny
garaż dla

mieszkańców

kameralna 
i nowoczesna
architektura

JESTEŚ 
WE WŁAŚCIWYM 
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Park do wyłącznej
dyspozycji mieszkańców

W7
W5

Strefa relaksu
nad rzeką

Miejsce ładowania
samochodów elektrycznych
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Stadion Olimpijski
2,3 km

Pływalnia Uniwersytetu 
Przyrodniczego
1,3 km

Rynek
5,8 km

Panorama Racławicka
5,8 km

Galeria Dominikańska
5,2 km

Pasaż Grunwaldzki
4 km

Hala Stulecia
2,3 km

Park Biskupiński
1 km

ZOO
3 km

Poczuj bliskość
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Centrum kulturalne

Torowisko tramwajowe

Drogi publiczne

Drogi krajowe

Kolej

Przychodnia BankOśrodek sportowy

Edukacja Stacja benzynowaCentrum rozrywki

Piekarnia RestauracjaTereny zielone

Sklep SiłowniaPrzystanki
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OTOCZ SIĘ 
WYGODĄ
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Doświadczaj wygody na miarę potrzeb singla czy rodziny, w komfortowym 
jednopoziomowym mieszkaniu. Realizuj swoje marzenia bez ograniczeń,  
w miejscu zaprojektowanym z dbałością o każdy szczegół.

Twoja enklawa
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Znajdź swoje miejsce w wygodnym i przestronnym dwupoziomowym  
mieszkaniu z antresolą. Dzięki nieograniczonym możliwościom aranżacji 
możesz otworzyć się na kreatywność i szukać rozwiązań idealnych  
dla siebie. To doskonały wybór dla rodzin z dziećmi i tych, dla których  
liczy się spokój i wolność.

Twoja przestrzeń
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Każde z mieszkań w naszej ofercie posiada wygodny 
taras, balkon lub własny ogród. Możesz z niego  
podziwiać osiedlowy park i otaczającą Cię zieleń,  
lub po prostu spojrzeć w niebo i zatrzymać się na chwilę.

Twoja perspektywa
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W swoim ogrodzie możesz posadzić ulubione kwiaty  
albo warzywa i cieszyć się zielenią wokół. To miejsce, 
które dodaje energii i pozwala złapać balans.  
Korzystaj z niego tak, jak lubisz, w towarzystwie bliskich 
osób lub dobrej książki. 

Twoja wolność
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TWORZYMY MIEJSCA
TĘTNIĄCE ŻYCIEM

Trei Real Estate GmbH z siedzibą w Düsseldorfie 
(Niemcy), inwestuje, rozwija i zarządza dostosowanymi 
do indywidualnych potrzeb mieszkaniami i nierucho-
mościami komercyjnymi. W kontekście długotermi-
nowej strategii, spółka zależna należąca w całości 
do niemieckiej grupy Tengelmann koncentruje się na 
inwestycjach w nieruchomości w Niemczech, Polsce, 
Czechach, na Słowacji, w Portugalii i USA. Oprócz  
istniejącego portfela o wartości około 1.2 miliarda  
EUR, Trei Real Estate GmbH, realizuje projekty  
o łącznej wartości około 960 milionów euro.  
Pod marką Vendo Park firma buduje i wynajmuje  
parki handlowe w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Trei realizuje również nieruchomości mieszkaniowe  
w USA, Polsce, Czechach i Niemczech. Firma posiada 
obecnie około 3 800 lokali mieszkalnych w fazie rozwoju 
lub planowania łącznie na czterech rynkach, z czego 40% 
z nich znajduje się w Polsce, 35% w Niemczech, 20%  
w Stanach Zjednoczonych, a pozostałe 5% w Czechach. 
Polska spółka mieszkaniowa Trei Residential posiada 
aktualnie w budowie dwa osiedla, we Wrocławiu i Łodzi, 
które dostarczą łącznie 773 lokale. Kolejne plany obej-
mują projekty deweloperskie w Poznaniu i Warszawie. 
Łącznie Trei zbuduje w Polsce 1 600 mieszkań w ramach 
czterech zaplanowanych osiedli.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.trei-residential.pl

Kraft (Łódź)

Fürstenberger Strasse (Berlin)

Vineyard Residences (Praga)

Atlantic Beach House (Karolina Południowa)

Port O Prenz (Berlin)
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Teksty, wizualizacje i inne materiały graficzne zawarte w tej broszurze służą jedynie
przedstawieniu koncepcji i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

BIURO SPRZEDAŻY
ul. Bacciarellego 54
51-649 Wrocław
biuro@b54.pl

882 851 142   |   882 851 467

b54.pl


