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APARTAMENTY KAROLINKI

Apartamenty Karolinki to niezwykła inwestycja dla osób ceniących funkcjonalność, wygodę, bez-

pieczeństwo oraz bliskość centrum miasta. Nowoczesny i unikatowy projekt przyciągnie uwagę 

przyszłych mieszkańców. Harmonijnie wkomponowane w bryłę balkony i tarasy, a także eleganc-

ki design i wyszukane dodatki podkreślą wyjątkowy charakter osiedla. Apartamenty Karolinki 

to przestrzeń, w której idealnie współgrać będą ze sobą natura i nowoczesność.

atrakcyjna lokalizacja niska zabudowa tereny zielone

miejsca parkingowe
naziemne garaż podziemny miejsca 

dla jednośladów

balkon / ogródek komórki lokatorskie monitoring
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szkoła

żłobek

przedszkole

przychodnia

straż miejska

park

restauracja

szpital

sklep

apteka

zarząd dróg

stacja paliw

centrum 
ogrodnicze

siłownia

kort tenisowy

LOKALIZACJA

Kompleks Apartamenty Karolinki powstanie u  zbiegu ulic Karolinki i  Bolesława Śmiałego, 

w zachodniej części miasta. Stąd mieszkańcy z łatwością dotrą do pobliskich żłobków, przed-

szkoli, szkół, sklepów, lokali usługowych oraz budynków użytku publicznego. Spacer po Parku 

Starokozielskim lub zakupy w Parku Handlowym Arena umożliwią ciekawe spędzenie wolne-

go czasu. Osoby prowadzące aktywny tryb życia skorzystają z pobliskiej siłowni, kortu teniso-

wego, boiska do gry w piłkę nożną bądź klubu squasha.  Sąsiadujące z inwestycją tereny zie-

lone to doskonała przestrzeń dla biegaczy, rowerzystów oraz miłośników pieszych wędrówek.

Dotarcie do centrum Gliwic zajmie zaledwie 15 minut spacerem. Bliskość przystanków z licz-

nymi liniami autobusowymi odjeżdżającymi z ulic Andersa i Kozielskiej ułatwi sprawny dojazd  

do Dworca PKP, Politechniki Gliwickiej czy wyjątkowej Palmiarni Miejskiej. Dzięki dogodne-

mu połączeniu inwestycji z drogami krajowymi: DTŚ, nr 408 i autostradą A4, każdy mieszka-

niec zyska możliwość sprawnego poruszania się po mieście, jak również szybkiego wyjazdu  

poza jego granice. 
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ATAL S.A.
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

ul. Francuska 102, Katowice

tel. (+48) 32 353 65 73

bsmkatowice@atal.pl

www.atal.pl
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