Piękne życie w pięknym miejscu

kameralne | komfortowe | wyjątkowe

Villa Jaśkowa Dolina to osiedle dosłownie zatopione w Parku Jaśkowej Doliny.
Każdy szczegół zaprojektowaliśmy tak, aby zapewnić jego mieszkańcom wygodne
i spokojne życie.
Villa Jaśkowa Dolina łączy bowiem wszystkie zalety mieszkania na osiedlu z kameralną
atmosferą życia we własnym domu.
Niska zabudowa, bliskość lasu, elegancki, dyskretny styl całego projektu wpisujący
się w zielone otoczenie — nieczęsto można tak zamieszkać.
Pierwszy etap to 5 budynków oferujących 97 apartamentów (od 31 do nawet 155 m²).

Kilka powodów dla których pokochasz życie w Villi Jaśkowa Dolina:
• 4500 m² zadbanej zieleni i ponad 50 gatunków roślin
• Fascynująca okolica pełna historycznej zabudowy
• Liczne atrakcje takie jak: sąsiedzka biblioteka ogrodowa, hamaki, place zabaw
• Rozwiązania ekologiczne, a wśród nich budki lęgowe dla ptaków, hotele dla
owadów, ogrody deszczowe i inne

Blisko lasu i historii
Jaśkowa Dolina to jedna z najpiękniejszych części dawnego, gdańskiego Wrzeszcza.
To dzielnica pełna zieleni i historycznej zabudowy z końca XIX i pierwszej połowy
XX wieku w stylu miejskich pałacyków. To miejsce jednocześnie blisko centrum
i blisko przyrody. Do pracy bez stresu, do kina lub na zakupy szybko i z przyjemnością,
a do lasu — spacerem.

10 min. Supermarket

5 min. Park Jaśkowej Doliny

10 min. Minipark Jaśkowy Zakątek

7 min. Aioli

6 min. Przedszkole

7 min. Politechnika Gdańska

4 min. PKP Gdańsk Brętowo
7 min. Galeria Morena
15 min. Stare Miasto
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Plan osiedla

Salon sprzedaży
Cordia w Trójmieście
Al. Grunwaldzka 472 A
Olivia Point, Gdańsk
jaskowadolina@cordiahomes.com
Tel. 515 115 130
Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:30 – 17:30

www.villajaskowadolina.pl

