Apartamenty Bukowa Góra
Apartamenty Bukowa Góra zostały zaplanowane jako kompleks mieszkalno-wypoczynkowy z najlepszymi widokami na południu Polski. Miejsce
to charakteryzuje się spokojnym otoczeniem przyrody, bliskością szlaków turystycznych oraz mnogością stoków narciarskich w niedalekiej
odległości.
Tym, co wyróżnia naszą inwestycję spośród innych jest przede wszystkim najlepszy widok na okoliczne szczyty i centrum Wisły oraz
przemyślana architektura budynku, wpasowująca się w styl zabudowy miasta.
W oddanych pod wynajem wakacyjnych apartamentach z I etapu na Bukowej Górze obłożenie turystyczne sięga 50% w skali roku. Dzieje się tak
za sprawą niepowtarzalnej lokalizacji, wysokiego standardu oraz sprawnej obsługi firmy zarządzającej. Żadna lokalizacja, nawet przy głównym
deptaku w centrum Wisły, nie jest tak chętnie wynajmowana jak Apartamenty na Bukowej Górze.
Budowa ma się zakończyć w lutym 2017 roku. Wszystkie apartamenty mają widokowy balkon lub taras od strony południowej. Na dzień 12
października dostępnych do sprzedaży zostało 20 lokali. Do każdego lokaluoferujemy miejsce parkingowe: niezadaszone, zadaszone lub w
garażu pod budynkiem.

INWESTYCJA
inwestycja: Apartamenty Bukowa Góra II etap
www.bukowa-gora.pl
deweloper: Kristensen Group
www.kristensen-group.pl
adres inwestycji: ul. Bukowa 17, 43-460 Wisła, woj. śląskie

SZCZEGÓŁY
liczba budynków: 1
liczba kondygnacji naziemnych: 5 (przyziemie, parter, I, II i III piętro)
liczba kondygnacji podziemnych: 1 (garaż podziemny)

liczba mieszkań: 75
powierzchnia mieszkań: 34 m2 – 133 m2
liczba pokoi: 1-4
cena za m2 (brutto): 8.500 PLN – 10.000 PLN
cena mieszkania (brutto): 304.000 PLN – 1.250.000 PLN
standard wykończenia: deweloperski

INFORMACJE
planowany czynsz w wysokości 6 PLN/m2
zewnętrzne firmy zarządzające – m.in. Apartament na Urlop czy
Sun&Snow
szczególne atuty: niepowtarzalne widoki podkreślone przemyślanym
projektem, architektura budynku wpisana w charakter zabudowy
miejscowości

UDOGODNIENIA
całodobowa ochrona,
plac zabaw,
urządzenia siłowni zewnętrznej,
ścieżka spacerowa,
windy w każdej klatce.

Żaneta Kaczmarzyk
tel. 604 235 258

e-mail: zka@kristensen-group.pl
Żaneta Strządała

tel. 519 075 026

e-mail: zst@kristensen-group.pl

Aktualne promocje
system płatności 20/80 (20% wartości mieszkania płatne po
umowie deweloperskiej i 80% przed odbiorem apartamentu)
możliwość negocjacji ceny

Galeria inwestycji

