
INWESTYCJA                                             .
Nowe Sokolniki to nowe osiedle powstające w centralnej części Lublina - 

zaledwie 3 km od ścisłego centrum – skąd dojazd samochodem na Stare - 
Miasto zajmuje mniej niż 10 minut. Na ponad 3,5ha działce powstanie 
spójne architektonicznie osiedle, które stanie się wizytówką dzielnicy, a o 
komfort komunikacyjny mieszkańców zadba projektowana ul. Wyścigowa.

                                           MIESZKANIA  .
W budynku nr 1 oferujemy Państwu 85 mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych

2o metrażach od 37 do 64 m . Szczególnie polecamy mieszkania parterowe
z zielonymi tarasami, a także funkcjonalne mieszkania 3 i 4-pokojowe
o niewielkich metrażach. Wszystkie mieszkania posiadają dostęp do windy, 
ogrzewanie z LPEC, wentylację hybrydową oraz instalację 3-fazową zasilającą
kuchenki elektryczne. Dodatkowo na kondygnacji podziemnej powstanie 
66 miejsc parkingowych i pomieszczenia na rowery. Budynek zostanie 
wykonany w sprawdzonej, tradycyjnej technologii. 

                                         LOKALIZACJA  .
Inwestycja jest położona w centralnej części Lublina, w pobliżu 
ul. Wyścigowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne
i spokojne tereny jednostki wojskowej. W odległości 5 minut spacerem

: aznajdują się market spożywczy, przedszkole, restauracja, pteka,
 gabinety lekarskie, salony kosmetyczne i stacja roweru miejskiego.

 W odległości do 10 minut jazdy samochodem od osiedla znajdują się :
c hStare Miasto, entra andlowe: Plaza, T. Zana, Gala, Tarasy Zamkowe, 

 Felicity, Arena Lublin i Aqua Lublin oraz tereny rekreacyjne przy Zalewie
 Zemborzyckim. 

                                                                      ZIELEŃ  
Charakterystycznym elementem osiedla będzie rząd starych lip 
znajdujących się na terenie projektowanego osiedla. Jako uzupełnienie 
istniejącej zieleni, zostaną wykonane nasadzenia licznych, drzew, 
ozdobnych krzewów i krzewów żywopłotowych.                 

DROGI ROWEROWE
Tuż obok osiedla znajduje się jedna ze stacji lubelskiego roweru 
miejskiego. Wypożyczając rower przy ul. Nowy Świat, w łatwy sposób 
można dostać się na liczne ścieżki rowerowe zlokalizowane m.in. przy
ulicach Dywizjonu 303, Diamentowej i wzdłuż rzeki Bystrzycy.

ZALEW ZEMBORZYCKI
Z naszego osiedla w mniej niż 10 minut można dojechać nad Zalew 
Zemborzycki, gdzie w ciepłe i słoneczne dni polecamy atrakcje wodne 
ośrodka SŁONECZNY WROTKÓW. Na terenie ośrodka można korzystać 
z licznych basenów, zjeżdżalni i leżaków do opalania. Ponadto niebywałą 
atrakcją jest plaża, wyciąg nart wodnych oraz marina z wypożyczalnią 
żaglówek, kajaków i innych sprzętów wodnych. Osobom pragnącym chwili 
relaksu po ciężkim dniu pracy polecamy spacery po Lesie Dąbrowa oraz 
liczne stanowiska wędkarskie nad Zalewem Zemborzyckim i rzeką Bystrzycą.

BASENY i LODOWISKO
W odległości 5 minut jazdy samochodem od osiedla, znajduje się kompleks 
basenów Aqua Lublin z licznymi wodnymi atrakcjami dla najmłodszych
i basenem olimpijskim dla bardziej doświadczonych pływaków.
W okresie zimowym funkcjonuje tu także kryte lodowisko.
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22 pokoje + kuchnia 49,95m

22 pokoje + kuchnia 48,77m

23 pokoje + kuchnia 56,58m

23 pokoje + kuchnia 59,06m

23 pokoje + aneks 51,83m

23 pokoje + kuchnia 61,92m

23 pokoje + kuchnia 58,51m

22 pokoje + kuchnia 41,41m


