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WROCŁAWSKIE APARTAMENTY Z WIDOKIEM NA ODRĘ JUŻ W SPRZEDAŻY!

W centrum Wrocławia, nad brzegiem rzeki Odry, na wyspie Kępa Mieszczańska, której historia
sięga XIV wieku, pięć minut od zabytkowego Rynku powstają prestiżowe Apartamenty Księcia
Witolda. W ramach tego założenia wrocławska spółka z grupy Dom Development zrealizuje łącznie
128 luksusowych, słonecznych apartamentów oraz 10 lokali usługowych. Przekazanie kluczy
planowane jest na grudzień 2020 roku.
Malownicze położenie apartamentów nad wodą przy ul. Księcia Witolda 28 w pobliżu historycznego
centrum miasta to jedne z wielu atutów inwestycji. Mieszkańcy apartamentów będą mogli w 5 minut
spacerem, mijając nadrzeczne bulwary, dostać się na zabytkowy Rynek. Apartamenty Księcia Witolda
powstają przede wszystkim z myślą o najbardziej wymagających mieszkańcach Wrocławia ceniących
prestiżową lokalizację, komfort i nowoczesny styl życia, ale mogą być też atrakcyjnym zakupem
inwestycyjnym. Centralna lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, ośrodków
akademickich, zabytków oraz najciekawszych atrakcji miasta.
Przy ul. Księcia Witolda powstają malowniczo położone apartamenty, otwarte na wodę, z pięknym
widokiem na panoramę miasta. Nowoczesny, elegancki projekt tworzy harmonijną całość ze
śródmiejską, zabytkową zabudową. W ciągu dnia apartamenty - o dużych oknach - będą wypełnione
światłem słonecznym. Wieczorami unikalny nastrój stworzy przemyślane oświetlenie tarasów,
dziedzińca i ścieżek, współgrające z nocną panoramą centrum Wrocławia. W sercu Wrocławia
mieszkańcy będą mogli odpoczywać, bawić się i pracować, korzystając z uroków miasta – mówi
Iwona Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Dom Development Wrocław Sp. z o.o.
Założeniem projektu inwestycji było stworzenie 5-piętrowego budynku, który wpisze się w estetykę
zabudowy tej części Wrocławia. Apartamentowiec łączy w sobie nowoczesną architekturę z
elementami charakterystycznymi dla stylowej, miejskiej kamienicy.
Piękna jasnoszara elewacja przełamana zostanie ciemniejszymi zdobieniami przy balkonach.
Apartamenty z przeszkleniami i szerokie tarasy zapewnią optymalne doświetlenie wnętrza.

Półotwarte dziedzińce będą wychodzić bezpośrednio na bulwary Odry. Mieszkańców i ich gości witać
będzie reprezentacyjny hall wejściowy z recepcją. W budynku przewidziane są lokale usługowe w
wydzielonej parterowej strefie usługowej.
Budynek został zaprojektowany przez pracownię
Dziewoński-Łukasiewicz. Do wykończenia inwestycji
zastosowane zostaną szlachetne materiały (m.in.
dekoracyjny tynk strukturalny, płyta klinkierowa w
kolorze antracytowym, czy stalowe przesłony na
tarasach).
Mieszkańcy inwestycji poza spacerami czy joggingiem
będą mogli korzystać z wielu innych form aktywności
sportowej na świeżym powietrzu, przy nadodrzańskich bulwarach. Koncepcja bulwarów
sąsiadujących z nowo budowanymi apartamentami została opracowana wspólnie przez Dom
Development i Urząd Miasta Wrocław. Nowa część bulwarów, w kosztach których deweloper również
partycypuje, zostanie zrealizowana przez miasto Wrocław.
Dom Development rozpoczął już sprzedaż apartamentów. Łączna oferta liczy 128 lokali
o zróżnicowanych metrażach z dużymi tarasami lub balkonami. Większe i średniej wielkości
apartamenty zlokalizowane są od strony rzeki z
ekspozycją południowo-zachodnią. W ofercie
dostępne są mniejsze wnętrza typu studio (od 33,5 do
54,7 mkw.) średniej wielkości apartamenty
(od 54,7 do 88,9 mkw.) oraz wielopokojowe
penthouse’y
dla
najbardziej
wymagających
mieszkańców o powierzchni powyżej 100 mkw.
najwyższych piętrach. Zaplanowano także 10 lokali
usługowych.
Grupa Dom Development S.A. – największy deweloper w Polsce realizuje obecnie kilkadziesiąt
inwestycji mieszkaniowych. Wśród realizowanych wrocławskich projektów oprócz Apartamentów
Księcia Witolda, są także mieszkania z segmentu popularnego: osiedle Piękna 21, osiedle Idylla przy
ul. Stabłowickiej 116, Studio Arte przy ul. Ptasiej oraz osiedle Księże Nowe przy ul. Rybnickiej we
Wrocławiu.
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*
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Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem
w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom
Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez
Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę
Euro Styl S.A..) Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo
apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej
struktury firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom

Development jako generalny wykonawca.
przekazała do użytku ponad 34 000 mieszkań

W ciągu 23 lat swojej działalności Grupa
w Warszawie, Wrocławiu i w Trójmieście.

Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego
posiadaniu znajduje się 56,70% akcji.
Dodatkowe informacje o firmie oraz ofercie w Warszawie i Wrocławiu dostępne pod adresem: www.domd.pl
Dodatkowe informacje o ofercie w Trójmieście dostępne pod adresem: www.eurostyl.com.pl
Dodatkowe informacje na temat FDDCA: www.fddca.pl

