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Bielsko-Biała, 11 sierpnia 2017 r.

Podkrakowska Wieliczka z nowymi lokalami od Murapolu
Grupa Murapol, w ramach segmentu deweloperskiego prowadzonej działalności, rozpoczęła
oferowanie mieszkań w czwartym etapie inwestycji Królewskie Tarasy w Wieliczce k. Krakowa.
Do dyspozycji klientów zostało postawionych 160 lokali mieszkalnych powstających w 5
kameralnych budynkach. Łączna powierzchnia użytkowa zaoferowanych mieszkań wynosi
blisko 7,3 tys. mkw. Docelowo czwarty etap projektu Królewskie Tarasy będzie składał się z 16
budynków z blisko 800 lokalami mieszkalnymi i PUM-em wynoszącym 35 tys. mkw.
Królewskie Tarasy w Wieliczce to czteroetapowy projekt inwestycyjny, w ramach którego powstaną 24
budynki mieszczące ponad 1,1 tys. lokali mieszkalnych. Dotychczas, w ramach trzech etapów projektu,
nabywców znalazły niemal wszystkie zaoferowane mieszkania w liczbie 375. Wprowadzone do sprzedaży
lokale mieszkalne w realizowanym czwartym etapie inwestycji to kawalerki, mieszkania 2-, 3- i 4pokojowe, o metrażach od 33 do 56 mkw.
- Osiedle Królewskie Tarasy to propozycja idealna dla osób ceniących sobie mieszkanie w kameralnym,
podmiejskim osiedlu, tuż obok parku, a jednocześnie z dobrym połączeniem do centrum Krakowa. Na
atrakcyjność tej inwestycji wpływają także ceny, które w porównaniu do ofert inwestycji zlokalizowanych
w centrum stolicy Małopolski, są znacząco niższe. Poprzednie trzy etapy projektu Królewskie Tarasy
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem naszych klientów, dlatego też decydując się na czwarty
etap, nie mieliśmy najmniejszych obaw o sprzedaż mieszkań w tej lokalizacji - mówi Michał Sapota Prezes
Zarządu Murapol S.A.
Region krakowski jest jednym z kluczowych rynków dla działalności deweloperskiej Grupy Murapol,
konsekwentnie zdobywanym od blisko 10 lat. W tym czasie Grupa oddała do dyspozycji tutejszych
klientów ok. 2,7 tys. lokali mieszkalnych, a kolejne blisko 2,4 tys. powstanie w inwestycjach w
przygotowaniu.
________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 16 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. Od 2009 roku holding posiada w swoim portfelu inwestycyjnym także obiekty o profilu
komercyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora biurowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna
jest w 12 miastach w Polsce, w czterech kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje realizacje projektów
deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
W 2016 roku Murapol podpisał 3.042 umowy sprzedaży mieszkań, wobec 2.400 zakontraktowanych rok wcześniej.
Plan na 2017 rok zakłada sprzedaż min. 4.000 mieszkań. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku
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mieszkaniowego, kładzie również nacisk na działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy promujące
sport, jak również wspiera rozwój młodych organizując staże studenckie.
Kontakt:
Małgorzata Gaborek | Dyrektor ds. Public Relations
E: malgorzata.gaborek@murapol.pl | M: 510 896 877
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