Inwestycja

Apartamenty Południowe – na cztery pory roku

Morze jest piękne przez cały rok. Pamiętaliśmy o tym
projektując naszą inwestycję. Dołożyliśmy wszelkich starań,
aby Apartamenty Południowe wpisywały się w nadmorski
krajobraz najczystszych plaż w Polsce.

Apartamenty Południowe to „okręt flagowy” inwestycji
firmy Ustka Apartamenty. W budynku znajduje się zaledwie
17 apartamentów w metrażach od 45 do 260 m2.
Południowe promienie słoneczne wpadające przez przestronne
okna nadają zaprojektowanym przez nas wnętrzom niezapomniany
koloryt. Przywiązywaliśmy wielką wagę do każdego detalu tego
budynku i jego otoczenia. Dzięki temu o każdej porze roku jest on
idealnym miejscem do zamieszkania. Jego zalety nie pozostawią
obojętnymi nawet najbardziej wymagających klientów.
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Lokalizacja
Uzdrowisko Ustka - blisko natury

Apartamenty Południowe położone są w pięknym
sosnowym parku, zaledwie kilka minut spacerem
od brzegu morza. Pobliskie lasy oraz piaszczyste plaże
w połączeniu z unikalnym mikroklimatem miasteczka
uzdrowiskowego, czynią z naszej inwestycji miejsce
wyjątkowe.
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Wiosna

Panoramiczna winda z widokiem

Mieszkając w Apartamentach Południowych
mają Państwo niepowtarzalną okazję podziwiać
widoki okolicy jadąc panoramiczną windą.
Jej charakterystyczne przeszklenia pozwalają
cieszyć się promieniami wiosennego słońca.

Nie tylko panorama okolicy jest warta obejrzenia.
Z łatwością dostrzegą Państwo ośmiokątną wieżę latarni
morskiej, której światło widać w promieniu 30 kilometrów.
Liczne, urokliwe budynki z końca XIX wieku zachęcają
do odwiedzenia dzielnicy willowej, do której dojść można
nadmorską promenadą.
Niedaleki Słowiński Park Narodowy oferuje przepiękne widoki
cichych jezior, unikalnych wędrujących wydm i całego szeregu
chronionych roślin i zwierząt. Takie widoki znajdziecie
Państwo tylko tutaj.
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Lato

Przestronne tarasy

Śniadanie na świeżym powietrzu?
Mieszkając w Apartamentach Południowych
nie ma z tym problemu. Rozległe, drewniane
tarasy to idealne miejsce na poranny posiłek.
Do tego zapach lasu i delikatna bryza od strony
morza umilą wspólne chwile.

Każdy apartament posiada swój własny taras.
Drewniane wykończenie daje poczucie ciepła
i przytulności. Natomiast zadaszenie i przeszklenia
nadają mu wyjątkowego charakteru. Na wyciągnięcie
ręki rosną nadmorskie sosny.
To idealne miejsce do odpoczynku po trudach całego
tygodnia. Wsłuchując się w szum lasu i nieodległego
morza mogą Państwo zapomnieć o miejskim hałasie
i zgiełku.
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Jesień

Spacer po pobliskim lesie

Malownicza lokalizacja Apartamentów Południowych
stwarza niepowtarzalną okazję do długich spacerów
po nadmorskich lasach. Feeria jesiennych barw urzeka
swoją różnorodnością i malowniczością.

Lokalizacja naszej inwestycji stwarza nieograniczone
możliwości. Ciche i spokojne o tej porze roku uliczki
zachęcają do odwiedzenia miejscowych restauracji
i pubów. Las kusi bogactwem kolorów. Na plaży można
podziwiać malownicze zachody słońca, zaś z nadmorskich
klifów na wschód od Ustki, rozciągają się piękne,
rozległe widoki.
Wszystko to w promieniu zaledwie kilkuset metrów
od Apartamentów Południowych.
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Zima

Przytulne wnętrza

Wszystkie Apartamenty Południowe mogą zostać
wykończone pod klucz. Architekci wnętrz
zaprojektowali także gotowe wnętrza
w kilku stylach – każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Drewniane podłogi, armatura i ceramika cenionych
i uznanych na rynku marek, designerskie rozwiązania
zapewniają niepowtarzalność każdemu z apartamentów.
Chcąc zaoferować Państwu najwyższy standard dołożyliśmy
wszelkich starań do idealnego wykonania nawet najdrobniejszych
detali. Dzięki temu w długie zimowe wieczory możecie Państwo
zaszyć się w zaciszu swojego wyjątkowego apartamentu przy
kieliszku czerwonego wina.
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Zapraszamy

Nasze biuro sprzedaży jest do Państwa dyspozycji

Wyjątkowy projekt architektoniczny, funkcjonalne rozkłady
mieszkań, drewno i kamień w częściach wspólnych,
podziemny garaż czy wreszcie panoramiczna winda
– to wszystko sprawia, że Apartamenty Południowe
są jedynym takim projektem na Wybrzeżu.

Położone w lesie, blisko najczystszej plaży w Polsce, oddalone
klika chwil od źródeł solanki, tak korzystnej dla zdrowia. Pobliski
Słowiński Park Narodowy to z kolei propozycja dla miłośników
aktywnego spędzania czasu. Apartamenty Południowe
to gruntownie przemyślany projekt w każdym, nawet najmniejszym detalu. Gwarantuje to, że każda spędzona w nim chwila
pozostaje niezapomniana.
O wszystkich jego zaletach możecie przekonać się Państwo
osobiście, odwiedzając nasze biuro sprzedaży na terenie
inwestycji na ulicy Wczasowej 2 w Ustce, dzwoniąc
do nas na numer 59 814 90 01 lub wysyłając
e-mail: ustka@ustkaapartamenty.pl
Serdecznie zapraszamy!
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www.ustkaapartamenty.pl

USTKA APARTAMENTY Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
76-200 Słupsk, ul. Wileńska 12 lok. 46
T: +48 59 841 48 01
F: +48 59 842 06 22
NIP 839-301-78-74
E: office@ustkaapartamenty.pl
www.ustkaapartamenty.pl

Biuro Sprzedaży Ustka
76-270 Słupsk, ul. Wczasowa 2
T: +48 59 814 90 01
M: +48 601 155 499
F: +48 59 814 90 03
E: ustka@ustkaapartamenty.pl

