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Biuro Centralne: Al. Niepodległości 54, 02-626 Warszawa,
tel: 22 322 70 03

Biuro Sprzedaży: ul. Gen. Hallera 9, 05-400 Otwock,  
tel. 22 719 95 30, e-mail: mo@makdom.pl

Park Hallera V jest kontynuacją cieszącego się dużym 
powodzeniem osiedla Park Hallera w Otwocku. Kolejny etap 
budowy stanowią trzy budynki zlokalizowane przy ul. Fieldorfa 
i Sosnkowskiego, zabudowa z dwóch stron przylega do lasu, co 
zapewni widok z okien na zielone korony drzew. Osiedle będzie 
ogrodzone, budynki wyposażone w windy i garaże podziemne 
oraz komórki lokatorskie. Mieszkania będą miały duże okna 
i przestronne balkony lub tarasy.

Lokalizacja zapewnia ciszę i spokój w zielonej części Otwocka. 
Pobliskie tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe wśród lasów 

i wzdłuż rzeki Świder dają możliwość odpoczynku oraz życia 
w otoczeniu przyrody. Rejon jest dobrze skomunikowany 
z Warszawą - w sąsiedztwie osiedla znajdują się przystanki 
autobusów miejskich i prywatnych a także pobliska kolej miejska 
SKM. Dodatkowym atutem na terenie osiedla jest nowo powstałe 
przedszkole, niedaleko jest żłobek i szkoła, a także market 
i targowisko miejskie zaopatrywane w świeże, lokalne produkty. 
To wszystko sprawia, że mieszkanie w spokojnym i malowniczym 
Otwocku, kiedyś miejscowości letniskowej i uzdrowiskowej jest 
dziś doskonałym wyborem.
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POKÓJ 13,02 m²

HALL 4,51 m²

TARAS 10,80 m²

POKÓJ + KUCHNIA18,29 m²

ŁAZIENKA4,48 m²

2 pokoje40,30 mkw.

TARAS 21,84 m²

POKÓJ + KUCHNIA23,39 m²

POKÓJ 12,46 m²

HALL 8,67 m²

ŁAZIENKA4,32 m²

POKÓJ 13,96 m²

3 pokoje62,80 mkw.

POKÓJ + KUCHNIA
30,34 m²

HALL 8,55 m²

POKÓJ 11,44 m²

POKÓJ 11,44 m²

TARAS 27,75 m²

WC
1,83 m²

ŁAZIENKA
4,65 m²

3 pokoje
68,25 mkw.

HALL 5,17 m²
ŁAZIENKA

4,75 m²

POKÓJ + KUCHNIA
24,56 m²

POKÓJ 10,59 m²

LOGGIA 6,44 m²

2 pokoje
45,07 mkw.

POKÓJ 11,73 m²

HALL 8,33 m²

ŁAZIENKA
3,31 m²

POKÓJ 10,69 m²

BALKON 7,59m²

POKÓJ + KUCHNIA
29,04 m²

WC
1,46 m²

3 pokoje  64,56 mkw.


