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height="120" /><br /><br />Jesieni� tego roku oddany zostanie I etap inwestycji Osiedle
Zacisze przez dewelopera Dolcan. W jego ramach udost�nione mieszka�om zostan� 22
ekskluzywne, jednorodzinne domy bezczynszowe o podwy�szonym standardzie,
przygotowane w zabudowie szeregowej i bli�niaczej. Z tej okazji deweloper przygotowa�
specjaln� promocj� w ramach kt�ej cena za metr kwadratowy zaczyna si�od 6 tys.
z�otych.</p>
<p><br /><strong>Osiedle Zacisze</strong> jest presti�ow� inwestycj�
zlokalizowan� na warszawskim Targ�ku, pomi�zy ulicami Codzienn�, Nad Strug� oraz
Kro�niewick�. Lokalizacja ta charakteryzuje si�nisk� zabudow� willow� w s�siedztwie
Lasku Br�nowskiego, obecno�ci� licznych teren� zielonych oraz wygodnym po��czeniem
komunikacyjnym z centrum miasta. <br /><br />Bardzo wa�n� korzy�ci� dla mieszka�� jest
fakt, �e tylko niewielki odsetek terenu jest przeznaczony na realizacj�projekt� budowlanych.
- m�i <strong>Iwona �wiatope�k ? Czetwerty�ka</strong>, Kierownik dzia�u marketingu i
reklamy w firmie <strong>Dolcan Sp. z o.o</strong>. Dzi�i temu rezydenci osiedla maj� do
swojej dyspozycji du�o teren� zielonych oraz gwarancj�wysokiego nas�onecznienia
mieszka�? dodaje.<br /><br />Ka�de z wybudowanych w ramach osiedla dom�
bezczynszowych o podwy�szonym standardzie, sk�ada si�z 4 sypialni, 2 �azienek, kuchni,
przestronnego, umo�liwiaj�cego pomieszczenie dw�h samochod� gara�u, a na najwy�szej
kondygnacji posiada du�y, cz�iowo zadaszony taras. Domy maj� powierzchni�od 218m2 do
332 m2, a przydomowe dzia�ki od 208 m2 do 600 m2 i s� wliczone w
cen�nieruchomo�ci.<br /><br />Osiedle Zacisze jest inwestycj� stworzon� z my�l� o
rodzinach z dzie�i. Zale�a�o nam, by przyszli w�a�ciciele czuli si�w nowych domach
komfortowo i bezpiecznie - m�i Iwona �wiatope�k ? Czetwerty�ka. Aby
zagwarantowa�mieszka�om bezpiecze�two, zar�no ca�e osiedle, jak i poszczeg�ne
posesje b�� ogrodzone. i monitorowane. - dodaje.<br /><br />Wi�ej informacji na temat
inwestycji dost�ne jest pod adresem <a href="http://www.osiedle-zacisze.pl/"
target="_blank">www.osiedle-zacisze.pl</a> . <br /><br /><img
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o.o.</strong> jest polsk� firm� dewelopersk� powsta�� w 1991 roku, zajmuj�c� si�
kompleksowymi projektami inwestycyjnymi obejmuj�cymi ca�o��procesu deweloperskiego ?
pocz�wszy od pozyskania grunt�, a� do przekazania gotowych mieszka�klientom.� Sp�a
jest cz�onkiem Polskiego Zwi�zku Firm Deweloperskich i Polskiego Zwi�zku Pracodawc�
Budownictwa. Czterokrotnie otrzyma�a presti�owy Certyfikat Dewelopera.</em><br /><br
/><strong>Dolcan Sp. z o.o.</strong> ( <a href="http://www.dolcan.com.pl/" target="_blank"
title="deweloper warszawa, mieszkania w warszawie, domy na zaciszu, mieszkania na woli,
sprzeda� mieszka�warszawa">www.dolcan.com.pl</a> )<br /><a
href="http://newss.pl/nieruchomosci/dolcan-sp.-z-o.o.html">WI�EJ INFORMACJI Z FIRMY
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