
Cieszy każda chwila

Co spodoba Ci się w Cieszyńskiej 97?
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Księże Wielkie

Nowe rodzinne
mieszkania

Kameralna zabudowa Szybki dojazd do centrum Park po sąsiedzku Sklepy i usługi w okolicy



Cieszy
bliskość natury

Inwestycja sąsiaduje z niską zabudową oraz przyjemnymi terenami rekreacyjnymi. Odpocznij 
z najbliższymi i naładuj energię na łonie natury. W pobliżu znajduje się Park Wschodni 
z malowniczym stawem, kładkami i placem zabaw dla dzieci. Bliskość natury zapewni Ci 
także, pobliska rzeka „Zielona” oraz atrakcja okolicy: most kilometrowy, stanowiący świetny 
punkt do obserwacji i fotografii przyrody.

Ciesz się
każdym dniem!

W spokojnej, południowej części Wrocławia powstaje inwestycja dla ludzi takich jak Ty, którzy 
chcą cieszyć się każdym dniem – Cieszyńska 97. Wspólne śniadanie, spotkanie ze znajomymi, 
spacer z psem po zielonej okolicy, kawa na tarasie – najwyższy czas znaleźć miejsce, gdzie 
Twoje marzenia się spełnią.

Cieszy
własna przestrzeń

Inwestycję Cieszyńska 97, przygotowaliśmy z myślą o Twoim komforcie. W dwóch 
3 kondygnacyjnych budynkach znajdziesz ustawne i funkcjonalnie zaprojektowane 
74 mieszkania o metrażach od 33,82 do 101,01 m2. Wszystkie mieszkania posiadają balkony, 
tarasy lub ogródki do wyboru. Klasyczną, ponadczasową linię budynków uzupełniliśmy 
zielenią, atrakcyjnym placem zabaw i strefami wypoczynku dla mieszkańców. W inwestycji 
znajdziesz też wszystkie niezbędne udogodnienia: komórki lokatorskie, rowerownie, parking 
podziemny oraz naziemne miejsca postojowe.
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Biuro sprzedaży mieszkań

ul. Białowieska 91a
54-234 Wrocław

sprzedaz.wroclaw@vantage-sa.pl
(+48 71) 715 93 95

Cieszy
dobra lokalizacja

Wrocław dodaje Ci miejskiej energii ale czasami chcesz uciec  od zgiełku? Z osiedla Księże 
Małe, na którym zlokalizowana jest Cieszyńska 97 do centrum dojedziesz w zaledwie 20 minut. 
Ale po co jechać do centrum, skoro wszystko znajdziesz po sąsiedzku? Żłobek, przedszkole, 
szkołę, sklepy i punkty usługowe zlokalizowane są w Twojej najbliższej okolicy.

Wizualizacje przedstawione w folderze mają charakter poglądowy. Wygląd budynku objętego inwestycją i bezpośrednie zagospodarowanie terenu 
mogą ulec pewnym zmianom na etapie realizacji inwestycji. Wizualizacje przedstawione w folderze nie przedstawiają właściwości inwestycji, jej 
zupełności oraz nie stanowią próbki lub wzoru. Folder nie ma charakteru publicznego zapewnienia. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące 
inwestycji zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej oraz projekcie budowlanym.
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