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Naujas gyvenamųjų namų kvartalas Ketvergiuose
"Kalvių pakrantė"
Individualių gyvenamųjų namų kvartalas

Kaina:

Projekto rūšis: Investiciniai projektai
Objekto tipas: Individualių gyvenamųjų namų
kvartalas
Adresas: Klaipėdos r. sav., Kalviai,
Projekto ID: 55

"KALVIŲ PAKRANTĖ"- individualių gyvenamųjų namų kvartalas, statomas vaizdingoje vietovėje - šalia tvenkinio ir miško,
prie Kalvių kvartalo atkuriamojo sklypo, netoli Minijos upės ir tik 12 km nuo Klaipėdos. Tai kvartalas skirtas žmonėms,
kurie nori atitrūkti nuo miesto triukšmo ir įkvėpti tyro oro, žmonėms kurie nori gamtos ir ramybės. Pro savo namų langus
galėsite gėrėtis mišku, tvenkinyje stebėti saugomus vandens paukščius.
"KALVIŲ PAKRANTĖS" kvartalą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje, užimančioje 4,84 ha teritoriją, suformuoti 29 sklypai nuo
10 iki 17 arų dydžio. Antroje dalyje ant tvenkinio kranto, užimančioje 3,413 ha teritoriją, suformuota 12 sklypų nuo 25 iki
34 arų dydžio, su išskirtiniu vaizdu į tvenkinį. Šiuose sklypuose statomi namai: "Montė" 157 m2, "Lukas Ekstra" 164 m2,
"Lukas TL" 168 m2, "Julija" 236 m2, "Žara" 239 m2, "Rokas M" 200 m2, "Saulius"157 m2. Jūs turite išskirtinę galimybę
pasirinkti sklypo vietą kvartale ir Jums patikusį projektą.
Namo kaina priklausys nuo Jūsų pasirinkto sklypo, projekto ir apdailos lygio: nuo 600.000 iki 900.000 litų.
Kvartalo privalumai:
Graži vieta: natūrali gamta, vandens telkinys.
Ypatingas dėmesys būsimam gyventojui: galimybė pasirinkti sklypo vietą ir projektą iš 7 siūlomų projektų.
Šiuolaikinė kvartalo infrastruktūra: ekologiškas ir ekonomiškas geoterminis šildymas, aktyvioji žaibosauga, valymo
įrengimai, vandens gręžinys, elektra.
Arti Klaipėdos miesto, yra susisiekimas visuomeniniu transportu.
Gyvenvietėje yra mokykla.
Jeigu svajojate turėti savo jaukius namus gamtos apsuptyje, pajusti tikrą gyvenimo džiaugsmą ir kokybę, rinkitės
gyvenamųjų namų kvartalą "KALVIŲ PAKRANTĖ".
Projektą vysto: AB “BALTIC RESEARCH”
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