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Prestiżowa lokalizacja

Apartamenty Kościuszki 47

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 47,

Apartamenty “Kościuszki 47” łączą w sobie nowoczesny, luksu-

w ścisłym centrum miasta Krakowa, w cenionej i lubianej dziel-

sowy i wygodny styl z prestiżową, urokliwą lokalizacją – tu historia

nicy Zwierzyniec. Lokalizacja “Kościuszki 47” jest wyjątkowa pod

łączy się z teraźniejszością. Inwestycja “Kościuszki 47” położo-

każdym względem: od południa dolina rzeki Wisły, od zacho-

na jest w jednej z najlepiej skomunikowanych części Krakowa.

du rzeki Rudawa, a także Wzgórze św. Bronisławy, od północy

Przyszli mieszkańcy mogą korzystać z rozbudowanej sieci połączeń

zielone Błonia Krakowskie i Park Jordana.

komunikacyjnych. Kilka kroków od budynku zlokalizowany jest
przystanek tramwajowy i autobusowy, a także tramwaj wodny
na Wiśle. Z ulicy Tadeusza Kościuszki można szybko dojechać na
Dworzec Główny, a także na lotnisko Balice.

2.
W samym sercu Krakowa
Wszystkie najważniejsze atrakcje miasta Krakowa znajdują się w
odległości zaledwie kilku minut spaceru, m.in. Zamek Królewski
na Wzgórzu Wawelskim, Rynek Główny, bulwary wiślane,
Błonia, Kopiec Kościuszki, liczne muzea, teatry, galerie, etc., co
gwarantuje, że przyszli mieszkańcy będą mogli korzystać, ze
wszystkiego co ma do zaoferowania miasto.

4.
O inwestycji
Inwestycja będzie składała się z części frontowej usytuowanej
w pierzei ul. Tadeusza Kościuszki oraz ze zróżnicowanej wysokościowo części oficynowej. W budynku zaprojektowano 59
apartamentów (1-, 2-, 3-, 4- pokojowych, o pow. od 31 m2 do
ponad 175 m2), a na ostatniej kondygnacji budynku frontowego
– apartamenty dwupoziomowe typu „penthouse” z tarasami, z
których rozpościera się widok na Wawel i zakole Wisły. Pod budynkiem znajduje się garaż podziemny z miejscami postojowymi.

5.

standard

inwestycji

Dodatkowa przestrzeń dla Ciebie
W inwestycji zaprojektowano atrakcyjne przestronne zielone
ogródki i tarasy oraz balkony, które otwierają niezliczone możliwości aranżacji przestrzeni otaczającej apartament. Ponadto na
parterze dostępne będą lokale usługowe, a w części podziemnej
zlokalizowany będzie garaż wielostanowiskowy.

6.
Budynek dobrze zaprojektowany

Prestiżowa
lokalizacja
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Budynek zaprojektowany został w nowoczesnym i luksusowym
stylu, a układy przestrzenne mieszkań pozwolą na aranżację
apartamentów, zgodnie z oczekiwaniami przyszłych mieszkańców. Przemieszczanie się po obiekcie ułatwią zamontowane
4-y cichobieżne windy. Teren inwestycji będzie ogrodzony, a
dodatkowo bezpieczeństwo zapewni monitoring. Budynek wyposażony będzie nie tylko w wentylację mechaniczną, ogrzewanie z sieci MPEC, ale również przygotowana zostanie instalacja pod klimatyzację – dzięki tym rozwiązaniom mieszkania
staną się miejscem, w którym latem będzie można wygodnie
odpocząć i znaleźć wytchnienie nawet w najbardziej upalne dni.

apartamanty w centrum Krakowa

Nasze

apartamenty

przykładowy rzut

przykładowe rzuty
apartamentów mieszkalnych:

kondygnacji / 2 piętro

M-30
DRUGIE PIĘTRO
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

48,57 M2
NR SPIS POMIESZCZEŃ

ul. T
ade
usza
Koś
ci

uszk
i

01

PRZEDPOKÓJ

7,16 m 2

02 SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM

26,10 m 2

03 SYPIALNIA

10,10 m 2

04 ŁAZIENKA

5,21 m 2

POWIERZCHNIA APARTAMENTU
05 ZIELONY TARAS

48,57 m 2
43,15 m 2

M-37

M-08

CZWARTE PIĘTRO

TRZECIE PIĘTRO

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

59,06 M2

101,01 M2

M-32
DRUGIE PIĘTRO
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

31,80 M2
Zapraszamy na stronę inwestycji “Kościuszki 47”, na której można zobaczyć rzuty wszystkich kondygnacji oraz apartamentów www.kosciuszki47.pl

apartamanty w centrum Krakowa

Dzielnica

Zwierzyniec

dzielnica

Zwierzyniec

Lajkonik
Ulicą Tadeusza Kościuszki wiedzie trasa corocznego pochodu
Lajkonika – symbolu miasta. Każdego roku, w oktawę Bożego Ciała,
ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na
białym koniku przemierza trasę ze Zwierzyńca na Rynek Główny.
Tradycja ta sięga do XIII wieku, kiedy według legendy, Kraków
został ocalony za sprawą mieszkańców wsi Zwierzyniec - wtedy
na przedmieściach Krakowa, rzekomo po zwycięstwie jeden z nich
tryumfalnie wjechał do miasta w barwnym tatarskim stroju przeciwnika. Obecnie korowód należy do niematerialnego dziedzictwa
kulturowego Polski.

Emaus
Odbywają się tu także obchody święta Emaus - forma odpustu, odbywającego się w Poniedziałek Wielkanocny przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu, u zbiegu ulic Emaus, świętej Bronisławy i
Tadeusza Kościuszki . Odpustowi towarzyszą kramy z kiermaszem
zabawek ludowych, karuzele dla dzieci, itp. Innym charakterystycznym elementem krakowskiego odpustu są tradycyjne, małe precelki
nawlekane na nić, tworzące wieniec. Popularności dawnego obyczaju sprzyja bliskie sąsiedztwo Lasku Wolskiego i Kopca Kościuszki,
tradycyjnych tras spacerowych. Krakowski Emaus był dawniej wielkim, uroczystym spacerem mieszczan krakowskich po całym dniu
siedzenia za stołem. Przerodził się z czasem w ludową zabawę,
rodzaj odpustu. W tym ludowym święcie w XIX wieku brała udział
znacząca część mieszkańców Krakowa. Niezwykle barwnie obchodzona krakowska tradycja Emaus powoduje, że podczas jej trwania
ulica Tadeusza Kościuszki zmienia się w kolorowy wielkanocny jarmark.

Wawel
Zamek Królewski na Wawelu wraz ze wzgórzem wawelskim to
jedno z najbardziej znaczących historycznie i kulturalnie miejsc w
Polsce. Będący przez wieki siedzibą królów polskich i symbolem
państwowości, w 1930 roku Zamek stał się także jednym z
najważniejszych muzeów w Polsce odwiedzanym co roku przez
ponad milion turystów. Zamek Królewski na Wawelu jest też
miejscem licznych koncertów – zarówno muzyki symfonicznej, jak
i kameralnej – oraz przedstawień operowych i pokazów tańców
dworskich. Wzgórze wawelskie jest dla Krakowa tym, czym Akropol
dla starożytnych Aten lub Kapitol dla Rzymu.

Stare Miasto
Stare Miasto, do którego z inwestycji “Kościuszki 47” można
dojść spacerkiem, to z pewnością najważniejsza część Krakowa. Ze
względu na długą, sięgającą VIII wieku historię, jest to okolica obfitująca w zabytki znane nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Stare
Miasto w Krakowie wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Choć jest to serce Krakowa, to można znaleźć tu tereny
zielone, jak np. bulwary wiślane, Planty czy place zabaw dla dzieci.
Specyficzny klimat zabytków Starego Miasta w Krakowie wspaniale
łączy się z nowoczesnością. Stare Miasto w Krakowie tętni życiem.
Przyszli

nabywcy
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“Kościuszki 47” mieszkając w takiej lokalizacji mogą celebrować
każdą chwilę, gdyż mieszkać będą w miejscu pod każdym względem
nieprzeciętnym.

GMC DEVELOPMENT 31-571 Kraków, ul. Lema 32/G-2
BIURO SPRZEDAŻY APARTAMENTÓW: +48 12 421 34 54, +48 731 187 404, +48 731 187 408, +48 731 187 410
biuro@kosciuszki47.pl, www.kosciuszki47.pl
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i art.71 Kodeksu Cywilnego. Wizualizacje, rzuty i aranżacje apartamentów są przykładowe i mogą ulec zmianie. Wymiary pomieszczeń, lokalizację przyborów sanitarnych i inne podano na podstawie projektu budowlanego. W trakcie realizacji inwestycji mogą wystąpić niewielkie zmiany w stosunku do informacji zawartych w niniejszym folderze.
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