OSIEDLE Z NATURY
ZIELONE

BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
Ul. Tczewska 83A/7,
83-112 Rokitki
Biuro czynne:
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-17:00
w środy do godz. 18:00
500 299 464
mieszkania@dekpol.pl
www.dekpolmieszkania.pl

TCZEW, ROKITKI

Między błękitem
a zielenią
Osiedle Nowe Rokitki jest położone w malowniczej
i spokojnej okolicy tuż nad Kanałem Młyńskim. Osoby,
które cenią bliski kontakt z naturą, z pewnością docenią
zieloną przestrzeń wokół inwestycji, wypełnioną lasami,
licznymi jeziorami, stawami oraz łąkami. Takie miejsca
sprzyjają również wypoczynkowi na łonie natury i pozwalają zregenerować siły po intensywnym dniu pracy. Ta wyjątkowa lokalizacja sprawia, że Nowe Rokitki są idealnym
miejscem, zarówno dla osób ceniących spokojny tryb
życia, jak i preferujących aktywne spędzanie wolnego
czasu.
Wycieczki rowerowe, rodzinne spacery, grzybobranie,
pikniki na łonie natury, grillowanie nad jeziorem, zimowe
wyprawy na sanki i kuligi – wszystko to będzie czekać na
mieszkańców Nowych Rokitek po wyjściu z mieszkania.

Dlaczego warto zamieszkać
na osiedlu Nowe Rokitki?
Nowe Rokitki to kompleks dziewięciu budynków o klasycznej zabudowie – minimalistyczna
architektura oraz jasne, stonowane kolory elewacji, będą współgrać z naturalnym otoczeniem inwestycji.

Mieszkanie 2-pokojowe

Powierzchnia balkonu

powierzchnia
44.87m2 piętro 2

5.18m2

1. Pokój z aneksem kuch.

3. Łazienka
4.16 m²

26.73 m²

2. Pokój

9.78 m²

3. Łazienka

4.16 m²

4. Przedpokój

4.20 m²

5. Balkon

5.18 m²

Kameralna zabudowa - maksymalnie pięć mieszkań na jednej kondygnacji

2. Pokój
9.78 m²

Funkcjonalne układy mieszkań, dające duże możliwości
aranżacyjne i brak strat powierzchni

5.Balkon
5.18 m²

Prywatne ogródki i balkony

Mieszkanie 4-pokojowe
6. Pokój
14.09 m²

Parkingi naziemne przeznaczone dla mieszkańców i gości osiedla

powierzchnia

77.15m2

Komfortowe stanowiska parkingowe w hali garażowej

piętro 4

5. Łazienka
5.89 m²

Komórki lokatorskie, dające dodatkową możliwość przechowywania rzeczy

Powierzchnia
ogródka

301.01m2
PD/ZACH/PN

1. Pokój z aneksem kuch.

Dogodny dojazd do centrum Tczewa – tylko 6 minut jazdy autem

4. Przedpokój
12.78 m²

1. Pokój z aneksem kuch.
20.69 m²

2. Pokój
9.82 m²

7. Łazienka
2.79 m²

3. Pokój
11.09 m²

8.Ogródek
301.01 m²

Atrakcyjny widok na tereny zielone i Stawy Rokickie
10. Taras
8.13 m²

20.69 m²

2. Pokój

9.82 m²

3. Pokój

11.09 m²

4. Przedpokój

12.78 m²

5. Łazienka
6. Pokój

100 metrów do Centrum Kształcenia Katolickiego

Bliskość szlaków rowerowych

1.Pokój z aneksem kuch.
26.73 m²

4. Przedpokój
4.20 m²

9. Taras
5.70 m²

2 min do przystanku autobusowego
Na terenie inwestycji zaprojektowano także place zabaw
dla dzieci, które zachęcą najmłodszych do spędzania
czasu na świeżym powietrzu.

PD/WSCH

5.89 m²
14.09 m²

7. Łazienka

2.79 m²

8. Ogródek

301.01 m²

9. Taras

5.70 m²

10. Taras

8.13 m²

