
w w w.atalresidence.pl



ZAKOCHAJ SIĘ  
   W ZABŁOCIU



układy od 2 do 4 pokoi24 mieszkania metraż 51–109 m2

m2

nowoczesny charakter 
inwestycji

budynek przystosowany  
do potrzeb osób  

niepełnosprawnych

lokal usługowy

widok na Wisłę  
oraz Stare Miasto

miejsca postojowe duże tarasy i balkony

PRZYKŁADOWE MIESZKANIA
 Ściany możliwe do wyburzenia/demontażu. Aranżacja mieszkań przedstawionych na rysunkach jest przykładowa.

ZACHWYĆ SIĘ

 Tarasy 15,84 m2

55,32 m2

Balkony 14,45 m2

89,31 m2

CZTEROPOKOJOWE
powierzchnia użytkowa

DWUPOKOJOWE
powierzchnia użytkowa

Balkon 4,44 m2

50,96 m2

Balkon 10,82 m2

73,26 m2

TRZYPOKOJOWE
powierzchnia użytkowa

DWUPOKOJOWE
powierzchnia użytkowa



6 minut

Stare Miasto

8 minut

Zalew Bagry

9 minut

Dworzec 
PKP

17 minut

Autostrada

25 minut

Port Lotniczy

Krakowska Akademia  
im. A. F. Modrzewskiego

5 minut

Przystanek 
MPK

6 minut
Bulwary Wiślane

11 minut

Galeria Kazimierz
17 minut

Kazimierz
18 minut

ZAINSPIRUJ SIĘ  
    WIDOKIEM
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ZAMEK KRÓLEWSKI 
NA WAWELU GALERIA 

KAZIMIERZ

przystanek MPK gastronomia sklep muzeum edukacjazdrowie

ZAMIESZKAJ NAD WISŁĄ
ATAL Residence Zabłocie jest projektem zlokalizowanym w sercu miasta, na krakowskim Zabłociu. To inwestycja, 
która połączy w sobie postindustrialną i nowoczesną stylistykę. Lokalizacja osiedla zapewni mieszkańcom 
wygodny dostęp do komunikacji oraz infrastruktury miejskiej, a także do placówek kulturalnych.

Zabłocie jest częścią miasta, która nieustannie się rozwija. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Okolica obfituje 
w zabytki i obiekty kulturalne, a także liczne tereny rekreacyjne. Wzdłuż Wisły, po jej obu stronach, biegną 
malownicze Bulwary, zachęcające do spacerów lub wycieczek rowerowych. Bogata sieć połączeń komunikacyjnych 
oraz dogodny dojazd do głównych arterii stolicy Małopolski, pozwoli na bezproblemowe dotarcie do wielu 
punktów miasta oraz wyjazd poza Kraków.

Dzielnica Zabłocie stwarza ogromne możliwości dla osób aktywnych fizycznie, dla rodzin z dziećmi i osób starszych. 
Najbliższe sąsiedztwo sprzyja integracji mieszkańców z różnych dzielnic oraz obfituje w ciekawe i widowiskowe 
wydarzenia. Wszystkie atuty okolicy będą na wyciągnięcie ręki dla mieszkańców ATAL Residence Zabłocie.



ATAL Kliny Zacisze

Bagry ParkWielicka 
Garden

Nadwiślańska 11 
Apartamenty

ATAL Aleja Pokoju

Bajeczna
Apartamenty

Bronowice
Residence

Zbożowa 2a
Apartamenty

Masarska 8
Apartamenty

Apartamenty
Przybyszewskiego 64

RYNEK 
GŁÓWNY

BIURO SPR ZEDA Ż Y
tel .  (+48) 697 910 485 
bsmkrakow@atal .pl

Niniejsze wizualizacje mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec 
zmianie na etapie realizacji inwestycji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków. 
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