Scandi City
Domy przy Lagunie
Twoje marzenie o własnym domu z tarasem i dużym ogrodem oraz trzema lub nawet
czterema sypialniami może już niebawem stać się rzeczywistością. Komfort użytkowania,
mnóstwo przestrzeni do zagospodarowania, wiele możliwości aranżacyjnych, do tego
bardzo atrakcyjne warunki zakupu - z niczego nie musisz rezygnować. Sam wybierz
wariant, który najbardziej Ci odpowiada. Zamieszkaj w Siechnicach. Zamieszkaj
w Scandi City.
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w podwrocławskich Siechnicach przy ulicy Paderewskiego w bezpośrednim sąsiedztwie
Błękitnej Laguny. Na przyszłych mieszkańców czekać będą docelowo 72 szeregowe,
nowoczesne i funkcjonalne domy dostępne w dwóch metrażach. Inwestycja wypełni
przestrzeń na malowniczo położonej działce, której największą zaletą będzie dostęp do
terenów zielonych i rekreacyjnych.
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Kompletna lokalizacja
Osiedle Scandi City zlokalizowane będzie w Siechnicach, które od ścisłego centrum Wrocławia dzieli jedynie 12 kilometrów. Komunikację i dojazd do
stolicy Dolnego Śląska usprawnia leżąca 2 kilometry stąd Wschodnia Obwodnica miasta oraz znajdująca się nieopodal inwestycji stacja PKP.
Czas przejazdu zajmuje odpowiednio 12 minut (pociągiem) i maksymalnie 30 minut (samochodem).

Powstająca w trzech etapach inwestycja zajmie atrakcyjnie położoną działkę przy ulicy Paderewskiego, tuż obok jednego z popularniejszych miejsc
wypoczynku Siechniczan - kąpieliska Błękitna Laguna. Same Siechnice w dzisiejszych czasach to prężnie rozwijająca się miejscowość, która swoim
mieszkańcom oferuje wszystko, co jest potrzebne do życia, bez konieczność regularnych wizyt w nieodległym Wrocławiu. Miejsca aktywnego
wypoczynku, punkty handlowo-usługowe oraz szkoły, przedszkola i żłobki znajdują się tu w odległości, którą pokonać można bez korzystania
z samochodu.

Do najbliższego przedszkola czy Samorządowego Żłobka mieszkańcy będą mieli niespełna 300 metrów. Niewiele dalej znajdują się szkoły
podstawowe (nr 1 i nr 2), kolejne przedszkole publiczne, żłobek, dwie szkoły językowe. W budowie jest też nowa szkoła przy ulicy Osiedlowej. 900
metrów dzielić będzie inwestycję od najbliższej przychodni specjalistycznej, natomiast w promieniu kilometra znajduje się wiele sklepów
i restauracji.

Malownicza okolica
Zieleń, miejsca wypoczynku, codziennej rekreacji, tereny spacerowe, przestrzeń do relaksu i zabaw z najmłodszymi - wszystko to będą mieli na
wyciągnięcie ręki przyszli mieszkańcy Scandi City, ponieważ to właśnie lokalizacja i okolica inwestycji są jej najważniejszymi atutami.

Zalew Błękitna Laguna, który na przestrzeni ostatnich lat przechodzi metamorfozę, to tylko jeden z elementów. Nie mniej istotne są też położone
niedaleko Hala Sportowa OSiR, boiska i korty tenisowe oraz przede wszystkim ścieżki spacerowe i rowerowe - Siechnice są punktem startowym dla
kilkudziesięciu kilometrów malowniczo poprowadzonych tras, nieopodal biegnie także Rowerowy Szlak Odry, który prowadzi aż do Kostrzyna nad
Odrą. Inwestycja leży z kolei w dużej odległości od hałaśliwych i ruchliwych ulic czy arterii, co oprócz komfortu dla mieszkańców jest też istotnym
czynnikiem podnoszącym bezpieczeństwo najmłodszych.

Rodzinny ogród
Własny dom to przede wszystkim komfort. W przypadku inwestycji Scandi City ma on wiele wymiarów. Oprócz atutów związanych z lokalizacją,
malowniczą okolicą, dostępem do punktów użyteczności publicznej czy samą wielkością i aranżacją poszczególnych pomieszczeń, jednym
z nieodzownych elementów wpływających na wygodę życia mieszkańców jest posiadanie własnego skrawka zieleni.

Duży, barwny, dostępny już o każdej porze roku ogród to miejsce, do którego możliwie najczęściej przenosić się powinno domowe życie.
Każda chwila spędzona na powietrzu z dala od coraz mocniej wchodzącej w naszą przestrzeń elektroniki, jest bezcenna - przede wszystkim z punktu
widzenia stabilnego rozwoju najmłodszych. Wszystkie domy Scandi City wyposażone będą więc w ogrody, a ich powierzchnia wynosić będzie
od 46 m2 do nawet 180 m2. Taka przestrzeń stwarza mnóstwo możliwości zagospodarowania pod kątem oczekiwań wszystkich domowników oraz
również w kontekście nasadzenia drzew.

Mniejszy czy większy
Scandi City to projekt będący połączeniem nowoczesności z funkcjonalnością. Dwukondygnacyjne
domy dostępne

będą w dwóch wariantach

-

mniejszym

o

powierzchni

84

m2

oraz

większym, którego całkowita powierzchnia wynosić będzie niemal 112 m2. Każdy dom, niezależnie
od metrażu, wyposażony będzie w dwa miejsca postojowe.

Parter w obu przypadkach to przede wszystkim duży, jasny
i przestronny salon (do 32 m2) z wyjściem na taras i do ogrodu.
Jego uzupełnieniem jest aneks kuchenny, mniejsza łazienka,
wiatrołap oraz dodatkowe pomieszczenie gospodarcze.

Na piętrze wersji 84-metrowej przyszli mieszkańcy otrzymają
do dyspozycji trzy sypialnie oraz bardzo dużą i komfortową
łazienkę,

natomiast

projekt

większego

domu

(112

m2)

zakłada możliwość aranżacji nawet czterech sypialni przy
zachowaniu dużej powierzchni łazienki (10 m2). Wszystkie
pomieszczenia

będą

doskonale

doświetlone

naturalnym dzięki znajdującym się tam oknom.
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