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Rezidencia ALBELLI v Košiciach:

ideálne rodinné bývanie
v centre mesta

CHARAKTERISTIKA
Pohodové bývanie v Starom Meste –
presne s týmto mottom bol v nedávnej
dobe zahájený dlhoočakávaný predaj
bytov v projekte Rezidencia Albelli. Ten
predstavuje vďaka konceptu rôzne vysokých bytových sekcií s terasami na
ustupujúcich podlažiach ojedinelú
kombináciu štýlového a zároveň dostupného bývania. Architektonické
riešenie ponúka zaujímavé výhľady
na všetky strany a byty sú navrhnuté
tak, aby bol minimalizovaný priehľad
do susedných okien a bol tak zaistený
dostatok súkromia.
Z celkom 90 bytov v prvej etape ponúkol developer, medzinárodná investičná skupina CTR, aj 24 väčších
rodinných bytov s dispozíciami 3+kk
a 4+kk. A len pol roka po štartu predaja
si svojich majiteľov našlo už 58 bytov,
čiže takmer dve tretiny. S výberom sa
teda rozhodne neoplatí vyčkávať!

LOKALITA
Obrovskou konkurenčnou výhodou
Rezidencie Albelli je jej lokalita, kde
je všetko doslova na dosah ruky. Projekt vzniká na severnom okraji širšieho
centra Košíc, na brownfielde medzi
ulicami Alvinczyho a Bellova. Či už
mierite do centra na Hlavnú ulicu, na
nákupy, za zábavou alebo na Železničnú stanicu, všade sa dostanete
pohodlne pešo a najneskôr do 15
minút. V dochádzkovej vzdialenosti
sa tiež nachádzajú areály univerzít
a Mestský park s Mestskou plavárňou s možnosťou relaxu, športového vyžitia a iných voľnočasových aktivít.
Aj preto je táto lokalita obľúbeným miestom pre bývanie v Košiciach a vyznačuje sa kompletnou občianskou vybavenosťou a zároveň výbornou dopravnou dostupnosťou.

VYBAVENOSŤ
Bývanie v Rezidencii Albelli je koncipované vrátane súvisiacich služieb.
To znamená, že obchody a služby sú nielen v bezprostrednom okolí projektu,
ale aj priamo v dome. Parter smerom do Alvinczyho ulice preto tvorí niekoľko komerčných priestorov, v ktorých vzniknú obchody a služby doplňujúce
občiansku vybavenosť lokality. Vo vnútrobloku budov sa potom okrem privát-
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Bývať kvalitne dnes znamená
predovšetkým mať všade
blízko, teda všetko
v dochádzkovej vzdialenosti.
Deti, škôlku aj školu, rodičia
prácu, obchody a služby
a všetci dohromady potom
kultúru, šport a zábavu.
Zo širokej ponuky rodinných
bytov v projekte Rezidencia
Albelli, ktorý vyrastie
v centre Košíc na okraji
Starého Mesta, si môže vybrať
skutočne každý.

nych predzáhradok nachádza tiež komorné pátio so zeleňou. Priamo v objekte sa bude nachádzať supermarket a
v okolí tiež nájdete obchody, školy, niekoľko reštaurácií, divadlo i nemocnicu
s lekárňou.

PONUKA BYTOV
Rezidencia Albelli ponúka širokú paletu
bytov od praktických 1+kk až po veľkorysé byty 4+kk a 5+kk so strešnými
terasami a nádhernými výhľadmi na
mesto. Ťažiskom ponuky sú praktické
rodinné byty za dostupné ceny, ktoré
začínajú už od 171 900 € vrátane DPH
s praktickou pivnicou, ktorá je zahrnutá
v základnej cene každého bytu. V cene
každého bytu je tiež vonkajšie príslušenstvo, či sa už jedná o balkón, terasu, lodžiu alebo predzáhradku. Taktiež
sú ku všetkým bytom priradené pohodlné parkovacie miesta v priestrannej
podzemnej garáži, vďaka čomu nemusíte mať starosti s parkovaním na ulici.
Cena parkovacieho miesta je 13 800 €
vrátane DPH.
Vyberať si môžete zo širokej ponuky optimalizovaných dispozícií, ktoré umožňujú praktické a moderné vybavenie
nábytkom a zároveň u nich neplatíte za
zbytočné metre navyše. Výmery trojizbových bytov začínajú už od 70 m2, byty
4+kk sa pohybujú od 83 do 95 m2. Samozrejmosťou pri všetkých rodinných
bytoch je samostatná oddelená toaleta
a komora v byte. Zodpovedajúce rodinným potrebám sú aj výmery vonkajšieho príslušenstva.
Skutočným klenotom je unikátny 5-izbový byt v poslednom podlaží jednej
sekcie, ktorý ponúka 245 m2 úžitkovej plochy, navyše 200 m2 terás a absolútne súkromie.
Všetky projekty skupiny CTR, ktorá v Európe realizovala už niekoľko tisíc bytov,
definuje vysoká kvalita prevedenia, energetická úspornosť a tiež kompletný
štandard vybavenia all-inclusive. Byty sú teda kompletne dokončené, vrátane
finálnych povrchov podláh, dverí, obkladov, dlažieb a zariaďovacích predmetov
v kúpeľniach. Dokončený byt stačí už len zariadiť nábytkom a klient sa môže
nasťahovať. Zároveň je uchránený pred nekonečným ruchom z dokončovacích
prác v susedných bytoch, ako je tomu vo väčšine košických projektov.
Viac informácií i cenník bytov nájdete na www.albelli.sk
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