LEŚNE OSIEDLE, WISNIÓWKA
BEZPIECZEŃSTWO I WYPOCZYNEK

O INWESTYCJI
Na przedmieściach Kielc w zielonym i spokojnym
zakątku na skraju lasu powstaje drugi, ostatni
etap Leśnego Osiedla. Pierwszy etap budowy
obejmował pięć budynków wielorodzinnych
oraz zespół domów jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej. W drugim etapie
Leśnego Osiedla powstaną dwa budynki
wielorodzinne z windami, wygodnym parkingiem
podziemnym oraz komórkami lokatorskimi dla
każdego mieszkania. Architektura budynków
drugiego etapu utrzymana będzie w
charakterze i kolorystyce spójnej dla całego
osiedla. Teren osiedla jest ogrodzony i
monitorowany. Na wewnętrznym placu zabaw,
dzieci będą mogły bezpiecznie się bawić i
zawierać swoje pierwsze przyjaźnie
.Bezpośrednio przy osiedlu znajdziemy sklep oraz
przychodnię rodzinną wraz z apteką. Urokliwe
położenie Leśnego Osiedla u stóp Pasma
Klonowskiego sprzyja wypoczynkowi
mieszkańców i pozwala na pełen relaks po dniu
ciężkiej pracy w miłej sąsiedzkiej atmosferze.

ATUTY INWESTYCJI
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Osiedle położone w cichym i spokojnym
zakątku na skraju lasu
Szybki dojazd do centrum – tylko 6 min.
Infrastruktura bezpośrednio przy osiedlu :
przychodnia z lekarzem rodzinnym, apteka,
sklep.
Wysoka jakość wykonania oraz materiałów
wykończeniowych i budowlanych.
Ogrodzone, bezpieczne osiedle z systemem
monitoringu
Plac rekreacyjny dla dzieci oraz boisko
Funkcjonalne , widne i mieszkania z możliwością
łączenia i aranżacji wg indywidualnych
potrzeb.
Możliwość wykończenia „pod klucz”
Wszystkie mieszkania z balkonami
Mieszkania na parterze z własnymi ogródkami
Winda w każdym budynku
Wygodny podziemny parking
Komórki lokatorskie
Malownicze tereny rekreacyjne w pobliżu
Bezpieczeństwo nansowania i ochrona
środków Klienta – inwestycja chroniona
rachunkiem powierniczym prowadzonym przez
Bank. Środki wpłacane przez Klientów,
wypacane są przez Bank po zrealizowaniu
kolejnych etapów budowy.

LOKALIZACJA I OKOLICA
II etap Leśnego Osiedla znajduje się w Wiśniówce, 8
km od centrum Kielc. To miejsce pięknie położone
na skraju lasu, w zielonym zakątku, nazywanym przez
mieszkańców „ oazą ciszy i spokoju”.
W najbliższym otoczeniu znajdziemy:
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Sklep spożywczy - 50 m
Ośrodek Zdrowia z lekarzem rodzinnym – 50 m
Apteka – 50 m
Szkoła podstawowa – 2 km
Przedszkole – 1 km
Świetlica osiedlowa dla dzieci – 50 m
W niedługim czasie w przychodni będzie gabinet
stomatologiczny i rehabilitacyjny.

Lokalizacja osiedla w pobliżu drogi Kielce –
Warszawa umożliwia szybki i łatwy dojazd zarówno
transportem własnym jak i publicznym. Dojazd z
Kielc zapewniają autobusy komunikacji miejskiej linii
nr 7, a przystanki autobusowe znajdują się w pobliżu
osiedla.

AKTYWNY WYPOCZYNEK
Okolice Leśnego Osiedla to idealne miejsce do
uprawiania turystyki weekendowej czy geoturystyki.
Kilka minut drogi od Leśnego Osiedla znajduje się
nieczynny już kamieniołom kwarcytu. Kamieniołom
został zalany, dzięki czemu można podziwiać
zapierający dech w piersiach widok na
Szmaragdowe Jezioro. Woda jest tu krystalicznie
czysta, a swoją niepowtarzalną barwę zawdzięcza
pirytowi. To także raj dla ornitologów. Wśród drzew
porastających strome zbocza jeziora zamieszkują
liczne gatunki ptaków. Nieco dalej na zachodnim
krańcu Pasma Klonowskiego znajduje się rezerwat
przyrody nieożywionej Barcza, a kilka kilometrów
dalej, w sąsiedniej gminie znajdziemy Kamieniołom
Zachełmie, w którym wydobywano dewońskie
dolomity. Kilka kat temu naukowcy z Polskiego
Instytutu Geologicznego odkryli tu znalezisko sprzed
395 mln lat - skamieniałości i odciski stóp
tetrapodów. Poza tym Ok. 1,5 km od Leśnego
Osiedla znajduje się ośrodek SPA wraz z restauracją
rekomendowaną w przewodniku kulinarnym pani
Magdy Gessler.

Lwy Inwestycje Deweloper Sp. z o.o. to rma z polskim kapitałem.
Naszym celem jest budowanie funkcjonalnych mieszkań i domów
dla ludzi, którzy z jednej strony cenią sobie tradycję a z drugiej
inwestują w przyszłość. Dajemy ci więcej – oto nasze motto.
Chcemy przekraczać oczekiwania nasze, jak i naszych klientów. Z
najwyższą starannością prowadzimy i nadzorujemy cały proces
inwestycyjny począwszy od wyboru lokalizacji, nabycia terenu,
nansowania, planowania i projektowania każdego projektu oraz
jego realizacji, po sprzedaż gotowych mieszkań. Dotychczas nasze
inwestycje realizowaliśmy w Kielcach i okolicach, w przyszłości
planujemy rozszerzyć naszą obecność także na inne miasta.
Stale rozwijamy naszą działalność tworząc coraz większe i bardziej
nowoczesne budynki. Szanując Klientów nieustannie podnosimy
nasze kwalikacje i standardy. Wierzymy, że niebanalna,
nowoczesna architektura, to taka, która zachwyca świeżym
spojrzeniem, a jednocześnie wytrzymuje próbę czasu. Realizujemy
budynki, które mają nie tylko cieszyć oko, ale także porządkować
przestrzeń, tak, aby stała się jak najbardziej przyjazna
użytkownikowi. W roku 2012 rma otrzymała prestiżową nagrodę
Żuraw Specjalistów w kategorii obiekty budowlane. Do tej pory
oddaliśmy do użytku m.in. mieszkania i domy w ramach inwestycji
Osiedle Kameralne w Oblęgorku, Apartamenty Mleczna, Lofty
Hoża. Obecnie w przygotowaniu znajdują się dwa nowe projekty:
Willa Tuwima w Kielcach oraz Zielona Perłą w Nowinach.
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