WILLA TUWIMA
WYJĄTKOWE MIEJSCE DLA WYJĄTKOWYCH OSÓB

O INWESTYCJI
Willa Tuwima to elegancki i prestiżowy
apartamentowiec, którego rangę wyznacza
doskonała lokalizacja i wyjątkowa architektura.
Zainspirowani charakterem miejsca, stworzyliśmy
budynek, którego bryła budynku i charakter
wnętrza nawiązują do przedwojennej
architektury modernistycznej. Kameralny
budynek o wysokim poziomie estetycznym i
użytkowym, zaprojektowany został przez
doświadczonych architektów z biura Detan.
Użycie szlachetnych materiałów
wykończeniowych takich jak naturalny kamień,
drewno, szkło sprawia, że Willa Tuwima to
wyjątkowy projekt. Zadbaliśmy o to, by
mieszkania łączyły wygodę i funkcjonalność.
Willa Tuwima - miejsce, gdzie spokojna
atmosfera ulicy spotyka się z nowoczesną
architekturą. Tu poczujesz komfort, jaki daje życie
w miejscu, które pozwala rozwinąć skrzydła.

ATUTY INWESTYCJI
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Własność gruntu.
Kameralna zabudowa – tylko kilkanaście
mieszkań w budynku.
Elegancka, modernistyczna architektura.
Wysoka jakość wykończenia budynku i części
wspólnych. Reprezentacyjne wejście do
budynku.
Budynek realizowany w tradycyjnej technologii,
gwarantujący trwałość, solidność i
ekonomiczne użytkowanie.
Bezpieczeństwo nansowania i ochrona
środków klienta- inwestycja chroniona
rachunkiem powierniczym prowadzonym przez
Bank. Środki wpłacane przez Klientów,
wypłacane są przez Bank po zrealizowaniu
kolejnych etapów inwestycji.
Komfortowe i funkcjonalne wnętrza, dające
duże możliwości aranżacyjne (w największych
mieszkaniach zaprojektowano sypialnie typu
master bedroom, spiżarnie, garderoby. Duże
okna uczynią wnętrza widnymi i słonecznymi.
Wszystkie mieszkania z balkonami lub
prywatnymi ogródkami – dodatkowa przestrzeń
w cenie mieszkania do zagospodarowania wg
indywidualnych potrzeb: do wypoczynku,
spotkań z przyjaciółmi lub dziecięcych zabaw.
Wygodny parking podziemny oraz praktyczne
komórki lokatorskie na poziomie -1,
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Starannie zaaranżowana zieleni wokół budynku.
Dogodne położenie: spokojna ulica z klimatem,
doskonała komunikacja i infrastruktura.
Bezpieczny budynek
Malownicze widoki z górnych poziomów na Górę Telegraf
oraz na Pasmo Posłowickie i Dymińskie wchodzące w
skład Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
Malownicze tereny rekreacyjne w pobliżu – Stadion Leśny,
Biesak, Góra Telegraf.

LOKALIZACJA I OKOLICA
Nazwa Barwinek po raz pierwszy pojawiła się w
dokumentach w 1825 r. i jest związana z rośliną
barwinek uprawianą niegdyś w tutejszych
ogrodach.. Barwinek to jedna z najciekawszych
części Kielc, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Od
południa osiedle Barwinek graniczy z Pasmem
Posłowickim i Pasmem Dymińskim wchodzącymi w
skład Chęcińsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego.
Na terenie Kawetczyzny swoją siedzibę ma m.in.
zakon Karmelitanek Bosych. Od zachodu sąsiaduje
Barwinek z dzielnicą domów jednorodzinnych Baranówek. Bliskość śródmieścia ( niewiele ponad 3
km.), szybki dojazd do każdego miejsca w mieście i
rozwinięta infrastruktura, spowodowały, że Barwinek
jest niezmiennie atrakcyjnym miejscem do
zamieszkania.
Willa Tuwima stanie w okolicy powojennych
kamienic i domów jednorodzinnych, gdzie
zachował się spokojny klimat dawnych Kielc.
Lokalizacja Willi Tuwima jest doskonała dla każdego,
kto chce żyć pełnią życia i korzystać z uroków
miasta, a jednocześnie potrzebuje spokoju i chwili
wyciszenia lub relaksu po pracowitym dniu.
Infrastruktura w okolicy sprawia, że w czasie
krótkiego spaceru można załatwić codzienne
sprawy.
W odległości kilku minut znajdują się m.in. sklepy,
punkty usługowe, szkoły, przedszkole, przychodnia,
restauracje.

TRANSPORT
Osiedle ma znakomite połączenie z innymi
częściami miasta. Przez osiedle przebiega ulica ks.
Piotra Ściegiennego będąca drogą wylotową na
Tarnów. Od strony wschodniej Barwinek
ograniczony jest aleją ks. Jerzego Popiełuszki, która
jest częścią drogi krajowej 73. Transport komunikacji
miejskiej: po wschodniej stronie osiedla - Aleją
Jerzego Popiełuszki kursują autobusy komunikacji
miejskiej linii: 1 , 11 , 25, 33 , 34, 104 , 112 . Po stronie
zachodniej - ulicą Ks. P. Ściegiennego kursują
autobusy linii: 2, 27, 29, 30

AKTYWNY WYPOCZYNEK
Na potrzebujących ruchu i zajęć sportowych
czekają w najbliższej okolicy: klub tness, basen, stoki
narciarskie, kryte lodowisko, szkoły sztuk walki, trasy
do turystyki pieszej i rowerowej.
Willa Tuwima jest idealnym miejscem dla osób
ceniących sobie możliwość rekreacji i wypoczynku
w otoczeniu zieleni. W niedalekiej odległości
znajduje Stadion Leśny- doskonałe miejsce na
spacer, przejażdżkę rowerem lub jogging.
W okolicy znajdują się także duże obszary zieleni:
Kompleks Leśny "Telegraf", Biesak oraz kryta
pływalnia Foka, szkółka tenisowa Gemik, Stadion
lekkoatletyczny przy ul. Bocznej, stoki narciarskie na
górze Telegraf i Na Stadionie, kryte lodowisko .
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, w skład
którego wchodzą Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum nr 16 oraz Przedszkole Samorządowe
nr 3 i 39 – 8 min. pieszo
Przychodnia nr 4 na ul. Prusa – 1 min. pieszo
Pływalnia kryta „Foka” – 7 min. pieszo
Miejska Biblioteka Publiczna lia nr 8 – 7 min.
pieszo
Liczne sklepy spożywcze, punkty usługowe,
poczta – 8 min. pieszo
Market budowlany Castorama – 2 min. autem
Znana restauracja włoska – 6 min. pieszo

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.

Lwy Inwestycje Deweloper Sp. z o.o.
ul. Bodzentyńska 44A
25-308 Kielce

Dział sprzedaży:
+48 693 100 140
tuwima@lwyinwestycje.pl

