budujemy z sercem i duszą

Wygodne życie w mieście
Co widzisz, kiedy myślisz o swoim wymarzonym mieszkaniu? Zieleń? Spokojną okolicę? Jasne,
przestronne wnętrza? Mamy miejsce, które spełni Twoje marzenia.
FANTAZJA to osiedle, które zaprojektowaliśmy tak, aby zrealizować ideę wygodnego życia w mieście.
Budynki nawiązujące do skandynawskiej stylistyki tworzą klimat przyjazny dla rodzin z dziećmi, a
także osób aktywnych, które poszukują miejsca stworzonego do odpoczynku.
Lokalizacja trochę „na uboczu”, w cichym i zielonym miejscu, zapewnia wyjątkowy spokój przy
zachowaniu dobrego połączenia z resztą miasta.

Zabytkowy Fort
ul. Kopalniana

Wysokość nawet 5 metrów

Osiedle ogrodzone
Szklane balustrady

Ogródki i loggie

Fantazja dopasowana do Ciebie
• parking podziemny

• ochrona

• plac zabaw

• ławki i leżaki

• rowerownie

• loggie lub ogródki

Duże okna

Mieszkaj tak jak lubisz
• Wybieraj wśród metraży od 40 do 120 m².
• Zdecyduj, gdzie będziesz pić poranną kawę – na tarasie we własnym ogródku,
czy w przestronnej logii?
• Loftowe klimaty to coś dla Ciebie? Na ostatnich piętrach budynków przygotowaliśmy
przestronne mieszkania o wysokości sięgającej
nawet 5 metrów!
• Potrzebujesz przechować rower? Skorzystaj z rowerowni, boksów lub stojaków.
• Relaks ułatwi teren rekreacyjny z ławkami i leżakami - dla dorosłych
i placem zabaw – dla najmłodszych mieszkańców.

Wygodne życie i wygodne dojazdy
FANTAZJA położona jest przy ulicy
Kopalnianej w dzielnicy Bemowo,
w sąsiedztwie Fortu Chrzanów, tuż przy
planowanej stacji II linii metra. W okolicy
dominuje nowoczesna zabudowa
z rozwijającą się infrastrukturą. Tu łatwo
zrobisz zakupy, a także znajdziesz
przedszkole, żłobek i szkołę.

Osiedle jest bardzo dobrze
skomunikowane – znajduje się w
niewielkiej odległości od drogi krajowej
S8, która zapewnia połączenie z każdą
częścią miasta oraz łatwy wyjazd
z Warszawy.
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Metro Połczyńska
(planowane)

Biedronka
ul. Połczyńska

Selgros

Pieszo

Rowerem

Samochodem

• Fort IV „Chrzanów” – 2 min
• Stacja metra (planowana) – 5 min
• Lidl – 7 min

• Park Górczewska – 10 min
• Park Wodny Moczydło – 20 min
• Las Bemowo – 23 min

• CH Wola Park – 9 min
• Rondo Daszyńskiego - 17 min
• Dworzec Centralny – 22 min

Rzetelny Deweloper
Cordia należy do Grupy Futureal, jednego z
największych przedsiębiorstw w tej branży w
Europie Środkowej. Realizujemy projekty w
Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Hiszpanii.
Jesteśmy liderem rynku w Budapeszcie, gdzie
tworzymy prestiżowe projekty w centrum miasta
oraz na przedmieściach.

Projekty
realizujemy
terminowo,
kładąc
nacisk na wysoki standard i perfekcję
wykonania. Nasze rosnące portfolio projektów
w Polsce to osiedla Zielone Bemowo i
Horyzont Praga w Warszawie, zrealizowane
projekty w Krakowie (min. Cystersów Garden,
Supernova i Lotniczówka) i kolejne w budowie.

Centralny Salon Sprzedaży
Hala Koszyki (antresola)
ul. Koszykowa 63
500 650 550
fantazja@cordiahomes.com
www.FantazjaBemowo.pl
Cordia w Europie

7 000

sprzedanych mieszkań

13 500

mieszkań w przygotowaniu

19 lat
doświadczenia

4 000

mieszkań w budowie

www.cordiapolska.pl

