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Rynek warszawski w ciągu ostatnich lat mocno się zmienił. Potencjalni klienci, których nie zadowala jedynie rozsądna cena mieszkania,
podnoszą deweloperom coraz wyŜej poprzeczkę. Redakcja „Gazety Finansowej” wybrała dziesięć najlepszych warszawskich ofert na
inwestycje. PrestiŜ i bezkonkurencyjna lokalizacja zapewniająca dogodną komunikację, a zarazem ciszę i spokój sprawiają, Ŝe prezentowane
inwestycje są warte swojej ceny.

Magnus Group Rezydencja Piękna Nova
Przy ulicy Pięknej 13/15, nieopodal Traktu Królewskiego, ambasad i siedziby Sejmu, dobiega końca realizacja najnowszej inwestycji „Piękna
Nova” Magnus Group. Budynek połoŜony w prestiŜowej części Śródmieścia Południowego urzeka niezwykłą architekturą, która łączy w sobie
elementy przedwojennej estetyki warszawskich kamienic z nowoczesną stylistyką. Mieszkańcy „Piękna Nova” otrzymają apartamenty
wyposaŜone w unikalne na rynku rozwiązania techniczne takie, jak system zarządzania funkcjami komfortu w pomieszczeniach, centralny
system bezpieczeństwa czy centralny panel sterowania LCD.

Acciona Nieruchomości Apartamenty Pańska
Apartamenty Pańska zapewniają bliskość zaplecza handlowego, kulturalnego oraz gastronomicznego. Jest to kompleks dwóch nowoczesnych
budynków, które doskonale wpiszą się w charakter nowo powstającej pierzei na ulicy Pańskiej i Prostej. Architektura budynku przy ulicy
Pańskiej nawiązuje do urokliwej aury tego miejsca. Dodatkowo na parterach budynków zaprojektowano przestronne powierzchnie handlowe

Dom Development Grzybowska 4
Nowoczesny projekt apartamentowy został stworzony z myślą o osobach szukających miejsca łączącego wszystkie najwaŜniejsze cechy
Ŝycia w metropolii. Inwestycja Dom Development została połoŜona w jednej z najbardziej prestiŜowych lokalizacji Warszawy. Historyczny
Ogród Saski, zabytki architektury i przyrody są dodatkowym wyznacznikiem tej inwestycji. Projekt Grzybowska 4 wykorzystuje
najnowocześniejszą architekturę, dzięki czemu bryła budynku ma niepowtarzalny charakter.

Laor Development Rezydencja Eliza
Projekt inwestycyjny realizowany przez Laor Development połoŜony będzie w funkcjonalnym śródmieściu Warszawy, z dogodną komunikacją
do pozostałych dzielnic, międzynarodowego lotniska im. Fryderyka Chopina oraz dostępnością do przedszkoli, szkół uczelni, placówek
kulturalnych i sklepów. Dystans kilkuminutowego spaceru dzieli „Rezydencję Eliza” od Parku Szczęśliwickiego, w którym mieści się całoroczna
górka narciarska, trasy rowerowe oraz miejsca zabaw dla dzieci.

Marvipol Melody Park
Atutem inwestycji Marvipol Melody Park jest połoŜenie wzdłuŜ Doliny Potoku SłuŜewieckiego. Strefa zieleni gwarantuje niespotykaną
przestrzeń spokoju, jak na warunki wielkiego miasta, idealną do wypoczynku i spacerów. Warto równieŜ zwrócić uwagę, Ŝe w pobliŜu
projektu Melody Park znajdują się liczne sklepy, centra handlowe oraz dogodna komunikacja. Dodatkowe plusy tej inwestycji stanowią
zastosowane detale, drewno egzotyczne w loggiach czy teŜ aplikacje stalowe koloru grafitowego.

Magnus Group Piękna „Szósty Zmysł”
„Szósty Zmysł” Magnus Group, Piękna 28A to jeden z najlepiej połoŜonych luksusowych apartamentowców w Warszawie – enklawa ciszy i
spokoju w sercu miasta. Pomiędzy „Szóstym Zmysłem” a Piękną, Marszałkowską i placem Konstytucji znajdują się inne budynki, dzięki
którym nowy apartamentowiec będzie całkowicie odizolowany od zgiełku miasta. Na sześciu piętrach „Szóstego zmysłu” mieścić się będzie
41 luksusowych apartamentów z balkonami lub tarasami. Nowy budynek połoŜony jest takŜe w bardzo dogodnym komunikacyjnie miejscu
Warszawy. Blisko stąd do autobusów, tramwajów i metra.

Engel Emilii Plater 10
Realizowany nowy projekt mieszkaniowy przy ulicy Emilii Plater 10 będzie mieścił się w ścisłym centrum Warszawy – zaledwie kilkaset
metrów od głównych arterii miasta: ulicy Marszałkowskiej, alej Jerozolimskich oraz alei Jana Pawła II. Lokalizacja pośród zieleni,
zabytkowych kamieniczek, na cichym i dalekim od śródmiejskiego zgiełku odcinku ulicy Emilii Plater, zdecydowanie zapewnia komfort
mieszkania.

Menolly Nowe Powiśle
Lokalizacja, w jakiej została osadzona inwestycja Nowe Powiśle, skoncentrowana jest wokół odnowionych struktur pierwszej warszawskiej
elektrowni. Bliskość rzeki i rozległych terenów zielonych stwarza niepowtarzalne wraŜenie przestrzeni, którego nie moŜna doświadczyć w
Ŝadnym innym miejscu w stolicy. Nowe Powiśle, wraz z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego i planowanym w pobliŜu interaktywnym
Centrum Nauki Kopernik, zapewnia bezpośredni dostęp do bogatego dziedzictwa kulturowego i edukacyjnego.

LC Corp - Rezydencja Kaliska
Elegancki budynek mieszkalno-usługowy pod nazwą Rezydencja Kaliska zlokalizowany jest w otoczeniu budynków mieszkaniowych w
Warszawie w rejonie ul. Kaliskiej i ul. Niemcewicza (Stara Ochota). Jego zaletą jest usytuowanie, zapewniające doskonały dojazd do
centrum miasta zarówno samochodem, jak teŜ komunikacją miejską. Stąd moŜna spacerem dostać się zarówno do najwaŜniejszych
biurowców zlokalizowanych w centrum miasta, jak i na Woli oraz do najwaŜniejszych punktów handlowych i rozrywkowych.

Eco Classic Trio Apartamenty
Apartamenty TRIO dostosowano w szczególności do mieszkańców ceniących komfort posiadania własnego domu, a takŜe moŜliwości
korzystania z szeregu usług, charakterystycznych dla ekskluzywnych hoteli. PołoŜenie u zbiegu ulic Stawki i Pokornej dodatkowo podwyŜsza
prestiŜ lokalizacji kompleksu. Komfort i elegancję zapewnia wykonanie kompleksu inspirowane najlepszymi światowymi standardami.
Starannie dopracowane detale zapewniają zarówno moŜliwość planowania nowych inwestycji, jak i wypoczynek.
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czytaj więcej

Nic nie chce dla nas zrobić – dodaje -
Drogi nie wyremontowane, zabić się
moŜna na tych dziurach. Ciągle
spotykamy się z lekcewaŜeniem,
odmowami, brakiem zainteresowania ze
strony burmistrza. Jesteśmy juŜ
zdesperowani a nasza gehenna trwa od
ośmiu miesięcy i końca nie widać.

czytaj więcej

Jedną z istotnych dat w historii
współczesnego kryzysu jest 15 września
2008 r., kiedy doszło do upadłości
jednego z największych banków
inwestycyjnych – Lehman Brothers.

czytaj więcej

Balansują na granicy bezpieczeństwa i
wytrzymałości własnego sprzętu. Bowiem
właśnie wtedy adrenaliny jest najwięcej.
Nie ma Ŝadnego strachu, liczy się tylko
wynik.

czytaj więcej

Porcelana Lenoxa znajduje się w ponad
300 ambasadach amerykańskich i licznych
rezydencjach rządowych. Projekty
manufaktury weszły do kolekcji
Meropolitan Museum of Art w Nowym
Jorku. 
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