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Nowe mieszkania w ofercie wyjątkowego osiedla Bliska Wola
Dni Otwarte 26, 27 listopada w Warszawie na Alei Prymasa Tysiąclecia
Bliska Wola to unikalny projekt zarówno pod względem lokalizacji, jak i koncepcji.
Inwestycja obejmuje budynki mieszkalne z częścią aparthotelową. W budynku z
uzyskanym właśnie pozwoleniem na budowę, prawie 400 z 669 mieszkań znalazło
nabywców jeszcze na etapie przedsprzedaży. To zasługa świetnej lokalizacji oraz
komfortowych dla mieszkańców rozwiązań. Szczegóły oferty będzie można poznać podczas
Dni Otwartych 26, 27 listopada w biurze sprzedaży na Al. Prymasa Tysiąclecia.
Na osiedlu Bliska Wola powstaje 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.
Bliska Wola to nowoczesny i modny design. We wszystkich lokalach osiedla zaprojektowano
drewniane okna, eleganckie balkony oraz tarasy. Wysoki standard materiałów i wykonania
zadowoli najbardziej wymagających klientów.
Kaskadowa architektura budynku sprawia, że najwyżej położone mieszkania dostępne są z
tarasami o powierzchni sięgającej nawet 60 mkw. Z kolei mieszkaniom zlokalizowanym na
parterze przypisane są przestronne ogródki. Dla komfortu mieszkańców deweloper oferuje
także zakup lokalu z komórką lokatorską, wózkownią oraz miejscem parkingowym w garażu
podziemnym.
Aktywni, młodzi ludzie będą tu w swoim żywiole. Na terenie osiedla powstał już zespół
boisk m in. do: koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, badmintona i tenisa stołowego, a także
ścieżki spacerowe oraz przestrzeń do uprawiania jogi i tai-chi.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach wybudowany został lokal, w którym powstanie
przedszkole oraz place zabaw dla dzieci w różnym wieku. Rodzice mogą obserwować swoje

bawiące się pociechy, spędzając miło czas na terenie wewnętrznego bulwaru, w którym
staną kawiarniane ogródki.
Na przyszły rok zaplanowano budowę parku fontann oraz sezonowego sztucznego
lodowiska.
Całe osiedle Bliska Wola zajmuje 8-hektarową działkę, na której docelowo powstanie blisko 5
tys. lokali mieszkalnych, aparthotelowych i komercyjnych.
Zapraszamy na Dni Otwarte do biura sprzedaży osiedla Bliska Wola, zlokalizowanego na
Alei Prymasa Tysiąclecia w terminie 26, 27 listopada w godz. 10-16:00.
Przydatne linki:
Kontakt i lokalizacja biura sprzedaży osiedla Bliska Wola
Pełna oferta J.W. Construction

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.

Kontakt dla mediów:
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