NATURALNIE

NAD MORZEM

TWOJA INWESTYCJA W WYPOCZYNEK

WYJĄTKOWA LOKALIZACJA
Kameralne osiedle w nadmorskim lesie
3-hektarowa działka o pięknym ukształtowaniu terenu
Zachowany starodrzew, zielony baldachim drzew
Do plaży zaledwie 150 m wygodnym miejskim zejściem

NADMORSKA ARCHITEKTURA
Pierwsza tak nowoczesna inwestycja w Dąbkach
Niska i lekka architektura naturalnie wkomponowana w nadmorski pejzaż
Recepcja, garaże, cichobieżne windy, całodobowa ochrona
Osiedle wpisuje się w modny nurt ekologii życia

POSZUKIWANE METRAŻE
Atrakcyjne metraże od 25 m2 do 90 m2
Apartamenty 1-, 2- i 3-pokojowe, największe z efektowną antresolą
Przestronne balkony lub tarasy, parter z małym ogródkiem
Wykończenie apartamentu pod klucz z opcją zarządzania wynajmem

OGRODOWY CHILLOUT
Kwietne łąki zamiast trawników
Ogrodowe strefy chilloutu
Kreatywny plac zabaw ze strefami dla najmłodszych i starszych dzieci
Relaksacyjny kontakt z leśną naturą

Dąbki to nieodkryta przez masową turystykę urokliwa miejscowość
z kojącym i stymulującym uzdrowiskowym klimatem. Wykorzystaj
świadomie te supermoce !
Atmosfera „kurortu dla wtajemniczonych” i dziewiczego wypoczynku,
niezmąconego wakacyjnym tłumem i chaosem.

Przedstawione w niniejszym materiale wizualizacje mają wyłącznie
charakter poglądowy, nie stanowiąc oferty handlowej w rozumieniu art. 66
oraz następnych kodeksu cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Przedstawiona na planie osiedla i na wizualizacjach zieleń jest orientacyjna i może
ulec zmianie w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi przy
realizacji inwestycji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz
funkcjonalność budynków. Lokale sprzedawane ze stawką VAT 23%.

AQUAMARINA DĄBKI

Doświadczony
deweloper inwestycji
nadmorskich

3-hektarowa działka
o pięknym ukształtowaniu,
starodrzew

Zaledwie 150 m
do plaży miejskim
zejściem

Opcja Kup i zamieszkaj
lub Kup i zarabiaj
przez cały rok

Szczególnie
poszukiwane metraże
od 25 m2 do 90 m2

Własne miejsce
parkingowe
w garażu
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Oszczędzasz swój czas
i pieniądze –
zarządzamy za ciebie

Maksymalizujemy
twoje przychody
z najmu

Masz możliwość
korzystania z apartamentu
przez cały rok

Masz stały dostęp
do danych
dotyczących wynajmu
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kompleksowa opieka
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SPRZEDAŻ APARTAMENTÓW
+48 786 949 595
sprzedaz@sabe.com.pl

aquamarina-dabki.pl

