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Oferta Królewskich Tarasów w Wieliczce coraz większa – blisko 120 nowych lokali w sprzedaży
Grupa Murapol wprowadziła do oferty inwestycji Królewskie Tarasy 118 mieszkań, które powstaną w
dwóch 5-kondygnacyjnych budynkach. W sprzedaży dostępne są lokale 2-, 3- i 4- pokojowe o łącznej
powierzchni użytkowej wynoszącej 5,3 tys. mkw. To kolejne mieszkania zaoferowane w ramach
czwartego etapu projektu, który docelowo będzie składał się z 16 budynków z blisko 800 lokalami
mieszkalnymi i PUM-em wynoszącym 35 tys. mkw.
Wprowadzone do sprzedaży kolejne dwa budynki czwartego etapu inwestycji, obejmują lokale o najpopularniejszych
metrażach i układach, od 32-metrowych mieszkań 2-pokojowych, po 4-pokojowe lokale o powierzchni sięgającej 63 mkw.
Mieszkania na parterze oraz te na ostatnim piętrze będą posiadały tarasy, a na pozostałych kondygnacjach, obszerne balkony.
Do dyspozycji mieszkańców zostanie postawionych także 112 miejsc parkingowych w podziemnych halach garażowych oraz na
terenie wokół budynków. Obszar inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią oraz elementami małej architektury. Z myślą
o najmłodszych mieszkańcach zaprojektowano także plac zabaw.
Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive Sp. z o.o., pracownia należąca do Grupy Abadon
Real Estate, skupiającej segment doradczo-wykonawczy holdingu Murapol. Prace związane z przygotowaniem terenu pod
budowę rozpoczną się w listopadzie br., zaś przekazanie gotowych mieszkań nabywcom, wg obecnego harmonogramu,
powinno nastąpić w styczniu 2020 r.
- Cała inwestycja Królewskie Tarasy w Wieliczce to wieloetapowy projekt, który docelowo będzie składał się z 24 budynków z
ponad 1,1 tys. lokali. Inwestycja ta cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Dotychczasowe trzy pierwsze etapy, w ramach
których zaoferowaliśmy 375 mieszkań, zostały w całości skomercjalizowane, a w pierwszych budynkach z czwartego etapu, w
sprzedaży pozostała już tylko część oferty – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol S.A. – Osiedle Królewskie Tarasy jest
naszą propozycją dla tych klientów, którzy preferują kameralne, podmiejskie otoczenie oraz korzystniejsze warunki cenowe w
stosunku do ofert mieszkań zlokalizowanych bliżej centrum Krakowa – dodaje Nikodem Iskra.
Osiedle Królewskie Tarasy powstaje w Wieliczce przy ul. Bolesława Chrobrego, w pobliżu Parku Adama Mickiewicza oraz
Kopalni Soli „Wieliczka”. W okolicy znajdują się placówki edukacyjne, punkty medyczne oraz handlowo-usługowe. Inwestycja
jest bardzo dobrze skomunikowana z centrum Krakowa, gdzie dojazd samochodem zajmuje ok. 30 min., a także z trasami A4 i
S7.
___________
Grupa Murapol jest holdingiem inwestycyjnym od 17 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. W swojej dotychczasowej działalności Murapol zrealizował blisko 100 inwestycji, w których powstało około 8,5 tys. lokali
zamieszkałych przez ponad 25 tys. osób. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w 14 miastach w Polsce, w trzech kolejnych
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Murapol nabył działki i przygotowuje projekty deweloperskie. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, do Niemiec oraz
Wielkiej Brytanii. W 2017 roku Murapol podpisał 3.605 umów sprzedaży mieszkań, wobec odpowiednio 3.042 zakontraktowanych rok
wcześniej i 2.400 w 2015 roku. Holding Murapol, poza umacnianiem pozycji lidera rynku mieszkaniowego, kładzie również nacisk na
działalność pozabiznesową. Grupa angażuje się w inicjatywy promujące sport zarówno profesjonalny, jak i projekty propagujące aktywność
fizyczną wśród dzieci i młodzieży, co zostało dostrzeżone przez kapitułę konkursu Responsible Business Awards, która przyznała firmie
nagrodę w kategorii Mecenas Sportu. Grupa Murapol została doceniona również za swoją działalność deweloperską w obszarze zielonego
budownictwa, otrzymując nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards 2017.
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