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Rusza budowa kolejnego etapu osiedla Bliska Wola
W jeszcze w grudniu tego roku ruszy budowa kolejnego etapu osiedla Bliska Wola.
Deweloper J.W. Construction wybrał generalnego wykonawcę, którym została firma
Hochtief Polska S.A. W ramach projektu objętego umową powstaną dwa budynki:
mieszkalny z 669 lokalami oraz wielofunkcyjny, w którym znajdą się apartamenty oraz
lokale usługowe.

Rozpoczynająca się budowa na osiedlu Bliska Wola to kolejny nowoczesny budynek,
w którym znajdzie się 669 lokali o powierzchni od 23
do 183 mkw. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać
spośród oferty funkcjonalnych kawalerek oraz dwu,
trzy
i czteropokojowych
mieszkań,
a
także
apartamentów. W zależności od lokalu ceny kształtują
się od 6 800 zł do 9 tys. zł za mkw.
Osiedle Bliska Wola znajduje się w sercu rozwijającej
się i tętniącej życiem warszawskiej Woli. Położenie
pomiędzy ulicą Kasprzaka i Aleją Prymasa Tysiąclecia
umożliwia dotarcie do centrum miasta w zaledwie kilka minut. Codzienny dojazd do pracy,
a także do wielu kin, teatrów, restauracji, obiektów sportowych lub parków możliwy jest
dzięki dużej liczbie linii tramwajowych i autobusowych oraz z pobliskiej stacji metra Rondo
Daszyńskiego. Bogata infrastruktura tej lokalizacji sprawia, że mieszkańcy mają wybór
spośród wielu szkół, przedszkoli oraz sklepów.
Cała inwestycja zajmuje 8-hektarową działkę, na której docelowo powstanie około 3 tys .
lokali mieszkalnych plus lokale aparthotelowe i komercyjne.
Przydatne linki:
Osiedle Bliska Wola – strona www
Pełna oferta J.W. Construction

***

J.W. Construction Holding S.A. –

jeden

z

największych

polskich

deweloperów mieszkaniowych, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r. Obecny w
Warszawie, Katowicach, Łodzi, Gdyni i Poznaniu, a także za granicą. Lider na stołecznym rynku mieszkaniowym,
gdzie prowadzi działalność od 1993 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień (m. in. Deweloper Roku 2015, QI order
- zarządzanie najwyższej jakości, Laur Konsumenta, Top Marka 2011, Polski Herkules 2011), zwycięzca
opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej.
Generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i
luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz
inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe.
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