
OSIEDLE

Słoneczne tarasy II

Dom z ogródkiem

384 900 zł 

BEZPIECZNE INWESTYCJE - DEWELOPER BEZ KREDYTÓW.

D o m  w  c en i e  m i e s z k a n i a

•	 ekskluzywne		osiedle

•	 tylko	8	km	od		Rynku	 
Głównego

•	 osiedle	zamknięte

•	 stan	deweloperski

•	 plac	zabaw	dla	dzieci

Osiedle	Słoneczne	Tarasy	II
Bibice,	ul.	Mokra

www.maledomy.com.pl

MDM - MIESZKANIE DLA MŁODYCH

dopłata do 43 000	zł

rządowy	program	dopłat



Firma METROPOLIS rozpoczęła dzia-
łalność w 2003 roku. Od tego czasu 
zrealizowaliśy jedenaście inwesty-
cji polegających na budowie osiedli 
mieszkaniowych oraz obiektów ko-
mercyjnych. 
Zajmujemy się przygotowaniem 
inwestycji od podstaw, komplekso-
wą obsługą prawną nieruchomo-
ści, przygotowaniem dokumentacji 
projektowej, generalną realizacją 
inwestycji, a także nadzorem nad jej 
prawidłowym przebiegiem. Nasi pra-
cownicy to zespół doświadczonych 
profesjonalistów. Jako jedyna firma 
deweloperska w Krakowie współ-
pracujemy przy realizacjach naszych 
osiedli z architektami z  Polski i  za-
granicy oraz z artystami i plastykami 
z Akademii Sztuk Pięknych i  dlatego 
właśnie są one takie wyjątkowe.

MISJA FIRMY

KAŻDY SZCZEGÓŁ 
MA ZNACZENIE OSIEDLE

Słoneczne tarasy II
Zielonki	dzisiaj
Gmina Zielonki dwukrotnie została wybra-
na najlepszą gminą w Polsce spośród 1700 
gmin, a w 2012 roku znalazła się w pierwszej 
piątce rankingu. Dzięki sprawnemu zarządza-
niu i wielomilionowym inwestycjom Zielonki 
uważane są za najbardziej przyjazną miesz-
kańcom gminę w okolicach Krakowa. Do dys-
pozycji mieszkańców jest nowoczesna hala 
sportowa z krytymi kortami i boiskiem, dwie 
nowe szkoły i gimnazjum o bardzo dobrej re-
nomie, a także niezbędna infrastruktura jak 
banki, poczta, sklepy czy przychodnia lekar-
ska. Nowo realizowane projekty to przedszko-
le i biblioteka za ponad 10 mln złotych. Loka-
lizacja osiedla Słoneczne Tarasy II w Bibicach 
umożliwia korzystanie z udogodnień bliskości 
dużego miasta w zaciszu własnego domu z 
ogródkiem i kominkiem.

BIBICE, GMINA ZIELONKI

Świeże	powietrze
Gmina Zielonki położona jest w otulinie Parku 
Ojcowskiego. Tereny te maja bardzo korzyst-
ną tzw, „różę wiatrów”, dzięki czemu miesz-
kańcy mogą zapomnieć o krakowskim smogu 
i oddychać rześkim, świeżym powietrzem.

Historia	gminy
Gmina Zielonki jest nieodłącznie związana 
ze znajdującym się tutaj zamkiem Korzkiew, 
z którego Mikołaj Zaklika Korzekwicki, wła-
ściciel zamku i całego terenu obecnej gminy 
Zielonki, ruszył na bitwę pod Grunwaldem na 
czele swojej chorągwi. Przez wieki Zielonki 
należały do najsławniejszych i najbogatszych 
wsi staropolskich. Związane były z królową 
Boną i włoskim rycerskim rodem Montelupich 
osiadłym w Polsce. 

RZUT OSIEDLA

Na osiedlu znajduje się plac 
zabaw dla dzieci.



RZUT OSIEDLA
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parter  I piętro poddasze razem

42,62 m2           42,56 m2             23,11 m2  108,29 m2     



Niniejszy folder ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Osiedle Jurajskie                 

Osiedle Lawenda Park (etap i, II)                 

Villa Rejtana

Przykładowe zrealizowane inwestycje 

Osiedle Rzymskie Osiedle Słoneczne Tarasy

Osiedle Słoneczne Tarasy

Osiedle Kwiaty Polne

Biuro	sprzedaży:
31-106	Kraków,	ul.	Wygoda	8A
tel.	12	631	11	55,	tel.	kom.	668	269	625
e-mail:	biuro@metropolis.org.pl
Zapraszamy:   pn - pt  9.00-17.00

Osiedle Ogrody Żabińca


