


Dawny dworzec 
i ulica Wileńska 
na starej fotografii

DAWNY 
DWORZEC 

PETERSBURSKI

WARSZAWA 
WILEŃSKA

Zapraszamy Cię w wyjątkową podróż! Poznaj naszą inwestycję mieszkaniową 
na Nowej Pradze – Wileńska Express. Jej nazwa nawiązuje do historii 
położonego w pobliżu dawnego Dworca Petersburskiego łączącego niegdyś 
Warszawę z Wilnem i Petersburgiem. Koleje losu sprawiły, że dawny gmach 
dworca nie przetrwał do naszych czasów, a położona nieco dalej na południe 
stacja Warszawa Wileńska obsługuje dzisiaj wyłącznie linie regionalne. Jednak 
czasy świetności międzynarodowego dworca zostały w pamięci warszawiaków, 
a na terenach przylegających do starej parowozowni, w objęciach ulicy 
Wileńskiej oraz alei Solidarności, powstaje Wileńska Express – nowe miejsce 
na mapie Pragi.  

Praga wczoraj i dziś
STACJA 1

HISTORIA DWORCA

2002 r.  
otwarcie obecnego
dworca Warszawa Wileńska

1944-45 r.  
zniszczenie
Dworca Wileńskiego

1919 r.
powstanie zastępczego
Dworca Wileńskiego

1915 r.  
zniszczenie gmachu
dworca przez Rosjan

1863 r. 
otwarcie Dworca Petersburskiego

1945-2000 r.
funkcjonowanie zastępczych  
budynków dworcowych



al. Solidarności

ul. Wileńska

Poszukując miejsca do życia, zapewne chcielibyście 
mieszkać nowocześnie i wygodnie. Wileńska 
Express spełnia te i inne oczekiwania. Nowoczesna 
architektura, sąsiedztwo dwóch stacji II linii metra, 
sklepów oraz punktów usługowych, a także bliskość 
Wisły sprawiają, że jest to doskonała inwestycja  
na przyszłość. Więc w drogę!

Praga XXI wieku
STACJA 2
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Plac Zamkowy, 2,6 km

STACJA 3

Dworzec Warszawa Wileńska, ul. Targowa, 800 m Metro Dworzec Wileński, ul. Targowa, 700 m

Dzielnica tętniąca życiem

Lidl, ul. Wileńska, 100 m

Wileńska na co dzień

Codzienne zakupy można sprawnie  
zrobić w położonym w sąsiedztwie 
markecie popularnej sieci handlowej,  
a te dużo większe w pobliskiej galerii 
handlowej lub w czynnym całą dobę 
hipermarkecie. Ponadto ulica Wileńska 
oferuje sklepy z meblami vintage,  
a także  klimatyczne kawiarnie i bary – 
a w nich każdy znajdzie coś dla siebie. 

4 Pokoje, ul. Wileńska, 350 m

Zawsze na czas

Jedynie 10 minut zajmuje spacer do stacji metra Dworzec Wileński oraz do dworca 
kolejowego. Od strony ulicy Wileńskiej znajduje się przystanek tramwajowy,  
a od alei Solidarności – autobusowy. Takie położenie pozwala na sprawny dojazd 
do ścisłego centrum i wielu innych części Warszawy. Samochodem pod Pałac 
Kultury i Nauki można dojechać w kwadrans – to naprawdę szybko!

Galeria Rzeczy Wyszukanych, ul. Ząbkowska, 1,6 km



Biegiem nad Wisłę

Bliskość Wisły i sąsiadujących z nią terenów 
zielonych to ważna informacja dla fanów 
biegów, rowerów i oczywiście spacerów albo 
po prostu miłośników zieleni w mieście. Park 
Praski to położone jeszcze bliżej atrakcyjne 
miejsce rekreacji. W pobliżu inwestycji 
znajduje się również stacja rowerów 
miejskich Veturilo, a nieco dalej kluby fitness 
i dwa baseny. Czego chcieć więcej?

Urok minionej epoki

Kilka kroków stąd znajduje się obsadzona akacjami ulica Stalowa – jedna  
z najbardziej klimatycznych ulic prawobrzeżnej Warszawy. Usytuowane są tu 
kamienice z przełomu XIX i XX wieku, galerie sztuki i kawiarnie, w których można 
przyjemnie spędzić czas. Nieco dalej znajduje się kultowa ulica Ząbkowska  
z licznymi restauracjami i pubami.

Plaża nad Wisłą, 1,8 km

Park Praski, 1,1 km

Pływalnia, ul. Namysłowska, 1,5 km

Szynk Praski, ul. Stalowa, 250 m Chmury, ul. 11 Listopada, 600 m

Zakład Mięsny, ul. Wileńska, 240 m



Inspiracje praską 
architekturą 
w elewacji budynku

Architektura
z charakterem

STACJA 4

Wileńska Express to połączenie nowoczesnej formy  
i detalu inspirowanego zabudową historycznej Pragi.  
W kompleksie 3 budynków o zróżnicowanej wysokości  
(od 4 do 8 pięter) znajduje się 307 mieszkań, głównie typu 
studio i 2-pokojowych, a także większych – 3-i 4-pokojowych. 
Dla wszystkich zaprojektowano przestronne balkony albo 
tarasy. Na parterach przewidziano lokale usługowe, które, 
podobnie jak podziemna hala garażowa, ułatwią codzienne 
życie przyszłym mieszkańcom osiedla.

 
 



Otwarte, zielone patio 
z placem zabaw i lokalami 
usługowymi



Balkon  3,71 m²

Łazienka  5,08 m²

Pokój  16,68 m²

Hol z aneksem kuchennym  6,60 m²

STACJA 5

Twoje przyszłe mieszkanie

28,36 m²
KawalerkaTo już stacja końcowa. Wybierz swoje idealne mieszkanie, bo nasze funkcjonalne rozkłady dają 

naprawdę wiele możliwości aranżacyjnych, a szeroki wybór metraży dostosowany jest do 
indywidualnych potrzeb klientów. Dla tych najbardziej wymagających zaprojektowaliśmy 
wyjątkowo komfortowe, aż 3-poziomowe apartamenty z widokiem na warszawskie city. 

Dziękujemy za wspólną podróż i zapraszamy do naszych biur sprzedaży!



Balkon  5,15 m²

Łazienka  3,56 m²

Salon z aneksem kuchennym  21,17 m²

Hol  4,38 m²

Sypialnia  10,58 m²

39,69 m²
2 pokoje



Hol  7,49 m²

Balkon  6,06 m²

Sypialnia II  8,36 m²

Sypialnia I  10,24 m²

Łazienka  3,81 m²
WC  1,74 m²

Salon z aneksem kuchennym  32,79 m²

64,43 m²
3 pokoje



Przestronne  
balkony 
i tarasy



To praktyczne i pewne rozwiązania 
w rozsądnej cenie. W ramach tego 
programu proponujemy Ci wysokiej 
jakości, nowoczesne materiały przy 
optymalizacji budżetu.

To wyszukany styl dla najbardziej 
wymagających. Ten program to 
prestiżowe rozwiązania i najwyższej 
jakości materiały.

To gwarancja oryginalnego stylu 
oraz materiałów od renomowanych 
dostawców.

TENDANCE CHIC ELEGANTE

Pobierz katalog Atelier

Pobierz katalog
wykończenia kuchni

WYKOŃCZENIE KUCHNI

KILKA KROKÓW 
DO TWOJEGO MIESZKANIA

1. Podpisanie umowy rezerwacyjnej
2. Formalności kredytowe
3.   Podpisanie umowy zakupu mieszkania u notariusza
4. Spotkanie z doradcą i wybór kolekcji*
5. Odbiór mieszkania
*po wpłacie zadatku

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE MIESZKANIA 

Wykończenie i aranżacja domu lub mieszkania na własną rękę to nie tylko przyjemność, ale i obowiązki. Korzystając z naszej 
usługi, możesz zapomnieć o wszystkich problemach z tym związanych. Z naszym wsparciem nie musisz martwić się o żadne 
formalności, czasochłonny wybór i dostawy materiałów, stałą kontrolę wykonawców oraz budżetu. Nie narażaj się na straty 
wynikające z długiego oczekiwania na zakończenie prac wykończeniowych. Program Atelier to wygodne i korzystne 
rozwiązanie, które pomaga zaoszczędzić Twój cenny czas i pieniądze. Nasza oferta obejmuje między innymi: podłogi, drzwi, 
glazurę i terakotę, ceramikę, armaturę oraz malowanie ścian.

JAKOŚĆ
Wszystkie prace objęte są szczegółową  
kontrolą. Dajemy pewność sygnowaną  
naszym znakiem jakości.

POMOC
Oferujemy fachową pomoc naszych 
specjalistów od wykończenia wnętrz. 
Otoczymy Cię opieką i wsparciem na 
każdym etapie prac.

MATERIAŁY
Szeroka gama dostępnych materiałów 
wyróżnia nas na rynku, a różnorodność 
proponowanych stylów pozwala 
zaspokoić wszystkie oczekiwania.

GWARANTUJEMY

PROGRAMY

Dzięki programom Atelier masz gwarancję, że do Twojego mieszkania wprowadzisz się zgodnie z planem. Termin określony 
w Twojej umowie zakupu mieszkania jest nieprzekraczalny.

Dla osób, które są zainteresowane kompleksowym wykończeniem 
mieszkania oferujemy również zabudowę kuchenną z AGD.



31 inwestycji mieszkaniowych 
zrealizowanych w Warszawie i Wrocławiu

4628 sprzedanych mieszkań

12 inwestycji mieszkaniowych  

w budowie

62 lata w Europie, 17 lat w Polsce
Jesteśmy firmą o zasięgu międzynarodowym, z wieloletnim  

doświadczeniem w budownictwie. Na polskim rynku działamy 

od 2001 roku i cieszymy się zaufaniem naszych Klientów 

w Warszawie, Wrocławiu, a od niedawna także w Poznaniu. 

Korzystamy z know-how naszej spółki matki – największego 

dewelopera we Francji.

Najwyższa jakość
Nasze inwestycje finansujemy ze środków własnych, 

a wszystkie projekty oddajemy zgodnie z określonym 

wcześniej terminem. Kierując się zasadami zrównoważonego 

budownictwa i mając na względzie komfort oraz zdrowie 

naszych Klientów, dokonujemy wszelkich starań, aby nasze 

inwestycje posiadały prestiżowe certyfikaty. W 2015 roku 

Accent Vert oraz Accent Eco, jako pierwsze inwestycje 

mieszkaniowe poza Francją, uzyskały certyfikat HQE – 

budownictwa wysokiej jakości przyjaznego środowisku. 

Obecnie w sprzedaży
w Warszawie i okolicach: 

Osiedle Morelowa na Białołęce, Osiedle Enclave  

w Pruszkowie, Wileńska Express na Pradze,

we Wrocławiu: 

Belleville na Krzykach, Villa Alouette na Grabiszynku, 

Jagiełły 6 na Kępie Mieszczańskiej,

w Poznaniu: 

Manufaktura Stare Miasto.

Bouygues Immobilier Polska

Niniejszy folder oraz wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

800 123 123
bi-polska.pl
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ul. Heleny Rzeszotarskiej

BIURO SPRZEDAŻY
ul. Wileńska 14, lok. 2A
Godziny otwarcia: pn.-pt. 12.00-19.00, sob. 10.00-18.00


