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Nowe Iwiny - 300
metrów od Wrocławia
A Rafin Developer jest w trakcie sprzedaży domów szeregowych

w Iwinach przy ulicy Polnej. Do wyboru są parter lub piętro
Bartłomiej Łata

O
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siedle Nowe Iwiny
przy ul. Polnej to
34 małe i wygodne domy szeregowe w podwrocławskich Iwinach.
Ich cena jest niższa, niż kupno
mieszkania w mieście. Nowe
Iwiny znajdują się 300 metrów
od administracyjnej granicy
Wrocławia .
Domy
zaprojektowano
w wersji parterowej (ok.100
mkw), co stanowi ewenement
na skalę regionu i w wersji piętrowej (118 mkw.), z dwoma
miejscami postojowymi lub garażem do wyboru.
Budowane są przy użyciu
ekologicznych i ergonomicznych materiałów na działkach
o powierzchni do 250 mkw.,
gdzie na ogródek przeznaczono
powierzchnię ok. 150 mkw. Jest
to więc idealne miejsce na taras,
basenik dla dzieciaków, czy mały warzywniak.
W pobliżu znajdują się domy
jednorodzinne oraz zabudowa
szeregowa. Okolica jest bardzo
zielona. W 20 minut dojdziemy

do Parku Brochowskiego,
a praktycznie za płotem znajduje się Park Bieńkowicki.
W pobliżu znajdują się restauracje i liczne obiekty sportowe, a niedaleko szkolą się zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Piłkarskiego Rafin Olimpiakos.
Nic dziwnego, że lokalna młodzież upodobała sobie piłkę nożną - w pobliskich Żernikach jest
świeżo odremontowany kompleks sportowy, a w Radwanicach jedno z orlikowych boisk.
Okolica słynie również z cie-

Domy są
w dwóch wersjach
- parterowej (100
mkw.) i piętrowej
(118 mkw.)
kawych obiektów rekreacyjno –
turystycznych: można tu znaleźć powojenne bunkry (w jednym z nich założona została stanica harcerska) a pół godziny
jazdy samochodem dalej znajduje się port z możliwością wypożyczenia łódki i żeglowania
po okolicznych akwenach.

Dla spragnionych większych
wrażeń do wypożyczenia są
również skutery wodne. Po całym dniu na wodzie można zjeść
świeżą smażoną rybę w Kapitańskiej Tawernie.
Przedmieścia Wrocławia stale się rozwijają a lokalna społeczność jest wyjątkowo aktywna.
Pomimo podmiejskiego charakteru Iwiny są dobrze skomunikowane z miastem. Jeździ tutaj aż 6 linii autobusów, są 2
dworce kolejowe i mieszkańcy
mają dobry dojazd do AOW.
Miejsce to w perspektywie
będzie miało jeszcze lepsze rozwiązania komunikacyjne – planowane jest utworzenie przystanku Park & Ride, przy którym
będzie można zostawić samochód i przesiąść się w bezpieczny pociąg, a do końca 2020 roku
zostanie ukończona Wschodnia
Obwodnica Wrocławia, która zapewni jeszcze wygodniejsze poruszanie się samochodem.
Dzięki dogodnej lokalizacji
nie trzeba rezygnować z miejskich udogodnień – Iwiny są
świetnie skomunikowane z miastem, a dojazd trwa tyle, co
na Ołtaszyn. Oprócz tego w pobliżu są lasy, parki, pobliski zalew

i piękne tereny zielone bez
miejskiego smogu.
Nowe Iwiny to projekt dla
tych, którzy chcą mieszkać wygodnie, ale nie rezygnować
z miejskich atrakcji. Cieszyć się
przyjemnym, sielskim klimatem i naturą, bez rezygnacji
z nowoczesnych nowinek technologicznych, takich jak inteligentny system sterowania domem. Wszystko to w ekologicznym domu w cenie mieszkania.a ¹

Budowa w pigułce
A Inwestor:
Rafin Developer
A Lokalizacja: ul. Polna 34, Iwiny
A Liczba mieszkań: 34
A Metraż: od 98 do 118 mkw +
ogródki nawet do 250 mkw.
A Termin oddania: IV kw.2017
A Cena: od 449 tys. zł
A Standard: deweloperski
A Jak kupić:
Biuro sprzedaży
ul. Stawowa 13, 50-018 Wrocław
www.rafin.pl
e-mail: biuro.sprzedazy@rafin.pl
tel. : 71-788-78-88

b Nowe Iwiny to osiedle, które charakteryzuje sielska atmosfera. Cena domu jest porównywalna z ceną mieszkania we Wrocławiu
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