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KRAINA WIELKICH JEZIOR
I BUJNYCH LASÓW

WAKACJE
PRZEZ CAŁY ROK

FABRYKA
TLENU

Pisz – urokliwe mazurskie miasto liczące niespełna 20 tysięcy
mieszkańców. Do tego unikalna w skali kraju, tętniąca życiem
przyroda. Dlaczego warto zamieszkać właśnie tutaj?

Wyobraź sobie miejsce, w którym powietrze
pełne jest życiodajnego tlenu, a wspaniałe
mazurskie jeziora dostępne są niemal na
wyciągnięcie ręki. Jednym słowem – idealne
miejsce na wakacje. Brzmi ekscytująco,
prawda?

Zamieszkaj w krainie wolnej od przemysłu
ciężkiego, gdzie jedyną fabryką jest ta, która
dzień i noc produkuje ogromne ilości krystalicznie
czystego powietrza – tak ważnego dla zdrowia
każdego człowieka.

PRZYTULNIE
I KAMERALNIE
Tworząc wizję osiedla Masuria Park, chcieliśmy sprawić, by każdy z jego mieszkańców czuł się tam
naprawdę wyjątkowo. Dlatego zadbaliśmy o najmniejsze szczegóły. Bloki wznoszą się tutaj jedynie
na wysokość trzech pięter, dzięki czemu całe osiedle emanuje pełnym spokoju, kameralnym
klimatem.

MIESZKANIA
Co czeka na przyszłych mieszkańców tego wyjątkowego miejsca?
Znakomicie zaprojektowane mieszkania 2- i 4-pokojowe, o ustawnych pomieszczeniach od 38 m² do
100 m², garaże z podjazdami oraz w pełni zagospodarowany rozległy teren całego osiedla.
Dla przyszłych mieszkańców przygotowaliśmy komfortowe tarasy (jeden lub dwa w każdym lokalu),
dzięki którym korzystanie z uroków „zielonych płuc Polski” będzie jeszcze przyjemniejsze.

RUTKOWSKI DEVELOPMENT
Wieloletnia, konsekwentna polityka firmy oparta z jednej strony na poszanowaniu gustu klientów, z drugiej zaś na nieustannym
rozwoju, sprawia, że jej realizacje cieszą się uznaniem zarówno wśród miłośników tradycyjnej estetyki, jak i fanów innowacyjnego
budownictwa.
Nasze inwestycje stały się synonimem jakości i bezpieczeństwa, za co zostaliśmy wyróżnieni prestiżową nagrodą Kryształowej Cegły,
przyznawaną wyłącznie najlepszym deweloperom.
Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi realizacjami Rutkowski Development, dewelopera
oferującego mieszkania oraz apartamenty w rozsądnych cenach, najlepszych lokalizacjach i nowoczesnym designie.

MASURIA PARK
\ bliskość jezior i lasów
\ mieszkania w oazie ciszy i spokoju
\ niska zabudowa
\ komfortowy układ mieszkań
\ nowoczesna technologia budowy
\ imponujący plac zabaw
\ garaże z podjazdami
\ duże tarasy i przeszklenia
\ dbałość o detal

Sprawdź na
rutkowskidevelopment.pl

Tworzymy życiową przestrzeń dla Mieszkańców
Warmii, Mazur i Podlasia.

Salon sprzedaży Mieszkań i Apartamentów:
Budynek Centrum Park, Ełk, ul. Armii Krajowej 7
tel. 87 621 60 60, kom. 532 414 532
email: biuro@rutkowskidevelopment.pl

PREZENTOWANE WIZUALIZACJE I RZUTY SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW PREZENTACYJNYCH I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PODCZAS REALIZACJI SZCZEGÓŁY MOGĄ ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE.

