
 

ETAP 2

Wybierz dom z ogrodem 5 minut od centrum Kostrzyna
i postaw na przestrzeń oraz sąsiedztwo terenów zielonych!



WITAJ W DOMU!

Młode Gwiazdowo to nowe osiedle w lokalizacji 
Gwiazdowo–Kostrzyn. W  ramach II już etapu 
inwestycji powstanie zespół budynków mie- 
szkalnych jednorodzinnych w zabudowie sze- 
regowej z dużymi ogrodami o zróżnicowanych 
metrażach - w zależności od potrzeb. Do 
dyspozycji Klientów będzie dwadzieścia  lokali,
o powierzchni 101,92 m kw. każdy.
Ze względu na proponowany metraż i duże 
ogródki, Młode Gwiazdowo stanowi świetną 
propozycję dla osób marzących o tym, żeby 
mieszkanie w bloku zamienić na nowy dom
z wnętrzem przygotowanym według własnej 
koncepcji. Proponujemy unikalną lokalizację, 
funkcjonalny rozkład pomieszczeń, wysoki stan- 
dard wykonania i rozsądną cenę. Nasi klienci 
mogą liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie na 
rynku nieruchomości. Jesteśmy do Waszej dyspo- 
zycji na każdym etapie.





Projektując osiedle w lokalizacji Gwiazdowo – Kostrzyn, stawiamy na nowy, interesujący projekt architektonicz-
ny. Modna płytka ceglana na froncie współtworzy harmonijną całość z bielą elewacji i nowoczesną grafitową 
dachówką. Ciemne elementy przy drzwiach wejściowych podkreślają odrębność każdego domu oraz prywatność 
jego Mieszkańców.  W celu podwyższania komfortu codziennego życia Mieszkańców zaplanowaliśmy dla każde-
go domu miejsca postojowe na dwa auta dostępne w cenie i wewnętrzną drogę wraz z pełną infrastrukturą. Dla 
ludzi aktywnych lub zmotoryzowanych zrealizujemy od strony ogrodu wewnętrzny układ komunikacyjny: pieszo - 
rowerowy w celu dojazdu rowerem lub motocyklem na działkę.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Z NOWYM AKCENTEM!  



 

 

48 przestronnych 
domów

2 miejsca parkingowe
w cenie domuPełna własność

Własny ogród
od 181 - 468 m²

Możliwość wprowadzania
zmian na etapie projektu

Funkcjonalny
układ pomieszczeń

Niska zabudowa
w okolicy

Pełna infrastruktura: drogi
z kostki, oświetlenie, podjazdy

Światłowód
i kanalizacja

Lokalizacja blisko 
przyrody

Rabaty od partnerów
handlowych







ZAARANŻUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ JAK CHCESZ!

Rozkład pomieszczeń wewnątrz każdego domu spełni potrzeby 
użytkowe przyszłych Mieszkańców. Koncepcja architektoniczna 
zakłada, że na parterze będzie kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, 
toaleta i pokój dzienny o pow. ponad 30 m.kw. z wyjściem na ogród. Na 
piętrze znajdą się trzy ustawne pokoje o powierzchni około 11 – 12 m 
kw. Funkcję tej przestrzeni można dostosować do potrzeb 
Mieszkańców i ich stylu życia. 



POSTAW NA SPRAWDZONEGO DEWELOPERA

Ponad 300 mieszkań 
oddanych do użytku

Wysoka jakość usług 

Zaufanie na lokalnym rynku

8 zrealizowanych inwestycji

Wyjątkowa obsługa klienta



Finansowanie

Rabaty od partnerów handlowych
Preferencyjne warunki dla naszych Klientów od partnerów handlowych:

7 KROKÓW DO ZAMIESZKANIA W WYMARZONYM DOMU

Finansowanie
Razem z naszym ekspertem finansowym pomożemy skompletować, oraz wypełnić wymagane dokumanty.
Ekspert przeliczy zdolność kredytową, przedstawi prawdopodobną wysokość raty kredytu, odpowie na wszel-
kie pytania, rozwieje wątpliwości, a jego pomoc jest bezpłatna. Dzięki temu cały proces zakupu nieruchomo-
ści będzie przebiegał płynnie i bezstresowo. Możecie na nas liczyć!



Adres inwestycji: 
ul. Św. Marii Magdaleny, Gwiazdowo

LOKALIZACJA 

Park Krajobrazowy Promno 8 min
3minKostrzyn

Swarzędz 15 min
Poznań 30 min
Września 35 min

przystanek autobusowy 2 min
dworzec PKP/
węzeł przesiadkowy/
kolej Metropolitalna

10 min

trasa E92 2 min
trasa S5 10 min

plac zabaw 3 min
żłobek, przedszkole i szkoła 5 min
sklep 3 min

Lokalizacja osiedla Młode Gwiazdowo łączy 
w sobie dwa atuty, najczęściej poszukiwane 
przez naszych Klientów: spokój przedmieść         
z łatwym dostępem do miasta.

Poczuj komfort mieszkania w domu                    
z własnym ogrodem za rozsądną cenę - blisko 
miasta, blisko natury!



Biuro sprzedaży:
ul. Św. Marii Magdaleny 1

Gwiazdowo, 62-025 Kostrzyn
T: 577 127 827 
T: 605 650 068 

E: biuro@mlode-gwiazdowo.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszymi  
doradcami w celu umówienia spotkania!


