
WŁASNY PORT NAD BAŁTYKIEM

ROZEWIE



.

Rozewie to najbardziej na północ wysunięty fragment
polskiego terytorium.

W odległości 600 m od piaszczystej bałtyckiej plaży
znajduje się Kompleks Rozewie Park.
To zespół 30 domów położonych w sosnowym lesie.
Nadmorska lokalizacja zespołu pozwala cieszyć się
powietrzem z leczniczym jodem przez cały rok,
a położenie wśród drzew zapewnia zapach lasu,
kameralność, ciszę i odpoczynek w kontakcie z naturą



600m domorza

BLISKO.
W najbliższym sąsiedztwie kompleksu znajduje się latarnia morska w Rozewiu oraz piękna piaszczysta plaża.
W odległości kilkuset metrów jest restauracja oraz sklep spożywczy.
Jastrzębia Góra położona jest w odległości 2,5 km, a do Władysławowa jest 6 km.
Do wszystkich miejsc można też wygodnie dojechać rowerem.



Domy już od
netto

wraz z działką
i miejscem parkingowym

450.000 PLN



DOMY.
Oferujemy Państwu kameralny styl na powierzchni 57 m2. Domy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić Państwu
najlepsze warunki do wypoczynku. Każdy dom jest dwukondygnacyjny. Parter, na który składa się salon z aneksem
kuchennym oraz toaleta pełni rolę wypoczynkową, piętro to dwie sypialnie z własną łazienką.
Wszystkie domy mają indywidualne trawiaste ogródki oraz miejsce parkingowe przy wejściu.
Domy mają możliwości wyboru indywidualnych pakietów wykończenia i wyposażenia wg Państwa potrzeb i wymagań.



NATURALNIE.
Zadbaliśmy o to, aby domy w kompleksie Rozewie Park
zapewniały Państwu jak najlepszy kontakt z naturą.
Dlatego każda sypialnia ma swój balkon,
a salon wypoczynkowy na parterze bezpośrednie wyjście
na własną trawiastą działkę położoną wśród drzew.
We wszystkich pokojach znajdują się wysokie okna,
co potęguje poczucie bliskości natury.

SŁONECZNIE.
Zadbaliśmy o ty, by każdy dom w miał wspaniałą
ekspozycję względem słońca.
Osiedle ukształtowane jest w ten sposób,
że wszystkie domy mają strefę wypoczynkową
od południa, dzięki czemu będą się mogli Państwo
można w sposób pełny cieszyć się słońcem
wpadającym do salonu i ogrodu.



SPORTOWO.
Położenie kompleksu Rozewie Park pozwoli Państwu
na korzystanie z różnych form wypoczynku.

Sieć nadmorskich ścieżek rowerowych aż do Helu
umożliwi spędzanie czasu w sposób aktywny.
Zwolennicy sportów wodnych , żeglarstwa,
a także wędkarstwa morskiego mogą w sposób
pełny korzystać z uroków tego miejsca.

Na osiedlu ponadto znajduje się siłownia
zewnętrzna dla mieszkańców i plac zabaw dla dzieci.



ZDALNIE.
Każdy dom może być zarządzany zdalnie z dowolnego
miejsca na Ziemi w zakresie kontroli dostępu,
regulacji temperatury, alarmu czy podglądu
wspólnych części z kamer a nawet symulacji obecności.

BEZPIECZNIE.
Kompleks wyposażony jest w monitoring oraz
kontrolę dostępu, która sprawi, że nikt niepowołany
nie dostanie się na teren osiedla.
Wjazdu na teren kompleksu strzeże szlaban,
który sterowany jest kamerą odczytującą
tablice rejestracyjne wyłącznie upoważnionych
do wjazdu samochodów.



INWESTYCJA.
Własny dom w kompleksie Rozewie Park ze względu
na położenie i niebanalną architekturę stanowić może
bardzo dobry produkt inwestycyjny.

Może być zakupem na własne potrzeby związanym z
wypoczynkiem przy jednoczesnej możliwości
czerpania zysków z wynajmu w okresie wakacyjnym.

Nieruchomości w kompleksie Rozewie Park
mają status domów mieszkalnych oraz
lokali użytkowych obciążonych odpowiednio
8% i 23% podatkiem VAT.





SZEROKI WYBÓR PAKIETÓW INDYWIDUALNYCH

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy szeroki wybór
pakietów indywidualnych,które pozwolą dostosować
dom do Państwa potrzeb.
Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.



Rozewie Invest sp. z o.o. sp. k to spółka deweloperska działajaca na pomorskim rynku nieruchomosci wakacyjnych.
Realizujemy inwestycje kompleksowo od projektu po gotowy obiekt, dbajac o najdrobniejsze szczegóły oraz potrzeby naszych Klientów.

Do kazdego Klienta podchodzimy indywidualnie, starajac sie jak najlepiej zrozumiec Jego potrzeby.
Wsród zrealizowanych przez nas inwestycji sa m.in. Jasne Wybrzeze i Jasna Polana w Jastrzebiej Górze.

Dajana Wójcik
505 507 144

dajana@rozewieinvest.pl

Wojciech Orlik
608 088 906

wojciech@rozewieinvest.pl

Agnieszka Michalska
668 360 154
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POZNAJ OFERTE. SKONTAKTUJ SIE Z NAMI


