Wille Wodziczki – budowa na półmetku
Informacja prasowa, Poznań 18 kwietnia 2018 r.
Prace na budowie Willi Wodziczki, obecnie najbardziej ekskluzywnej inwestycji firmy
Nickel Development, przekroczyły półmetek. W tym czasie również połowa
tamtejszych apartamentów znalazła swoich nabywców. Z tej okazji poznański
deweloper przygotował specjalną ofertę – „Teraz albo nigdy”.
Już z daleka widać efekty prac nad budową dwóch kameralnych willi miejskich zlokalizowanych na
wschodnim krańcu ulicy Drzymały na poznańskim Sołaczu. Wraz z ukończeniem konstrukcji więźby
dachowej na mniejszym z dwóch domów osiągnięty został 50-procentowy poziom zaawansowania
budowy. Powierzchnię dachu pokryto membraną, co oznacza, że osiągnięta została tzw. szczelność
robocza. Na drugim budynku prace związane z konstrukcją dachu także dobiegają końca.
Widocznym znakiem postępu w budowie jest zmierzający ku końcowi proces doprowadzenia
wodociągu oraz kanalizacji do działki, na której wznoszone są Wille Wodziczki. Równocześnie z
realizacją inwestycji firmy rodzinnej Nickel Development, w toku jest również rewitalizacja
bezpośrednio sąsiadującego z nią Parku im. Adama Wodziczki, któremu luksusowa posiadłość
zawdzięcza swą nazwę.
Jesienią zeszłego roku wyłoniony został w drodze zamówienia publicznego wykonawca, którego
zadaniem jest renowacja placów zabaw na terenie parku, budowa boiska do koszykówki, placu do gry
w boulé, postawienie stolików szachowych i stołów do ping-ponga, a także siłowni zewnętrznej.
Zgodnie z oficjalną informacją opublikowaną na stronie internetowej publicznej spółki Poznańskie
Inwestycje Miejskie, zadanie zostanie wykonane do końca czerwca tego roku. To pierwszy z czterech
etapów rewitalizacji, jakie zostały zaplanowane przez Radę Osiedla Sołacz, a kwota całego
zamówienia opiewa na ponad 2,86 mln zł.
Oprócz Parku Wodziczki, do którego prowadzić będzie bezpośrednia, prywatna furtka dla
mieszkańców posiadłości, w zasięgu spaceru będą oni mieli Park Sołacki i Park Cytadela, należące do
czołówki ulubionych terenów rekreacyjnych poznaniaków. Tylko odrobinę dalej znajdują się obiekty
sportowe Golęcina, z Jeziorem Rusałka i okalającymi ją trasami biegowymi i rowerowymi.
Swoich właścicieli ma już 19 apartamentów, a dla tych, które nadal są w ofercie firma Nickel
Development przygotowała atrakcyjną promocję cenową. W ramach akcji „Teraz albo nigdy” ceny 9
apartamentów zostały obniżone z 9500 do 8000 zł/m kw. To przestronne lokale, o czytelnych,
funkcjonalnych układach, o powierzchni od 81 do 105 m kw. Kupując apartament w promocji można
oszczędzić nawet do 150 000 zł.
Akcja potrwa do 10 maja, a zatem jeszcze przez miesiąc. Biorąc pod uwagę dotychczasową
popularność Willi Wodziczki, może się okazać, że będzie to jedyna promocja apartamentów w tej
inwestycji.
Klientów, których interesują Wille Wodziczki, zachęcamy do spotkania się ze sprzedawcą na budowie.
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– Nawet najlepsze wizualizacje i opisy nie zastąpią fizycznego kontaktu z mieszkaniem, domem czy
apartamentem. Poczucie przestrzeni, otoczenia, dotknięcie ścian, oglądanie detali na własne oczy – to
wszystko potrafi ogromnie wpłynąć na decyzję o zakupie, a nierzadko zmienić preferencje kupujących.
Dlatego zawsze zachęcamy klientów do odwiedzenia budowy osobiście – wyjaśnia Agata Olszyńska.
Planowane oddanie inwestycji to IV kwartał bieżącego roku. Więcej informacji związanych z
projektem i promocją można uzyskać w biurze sprzedaży Nickel Development, które mieści się w
Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 110 lub dzwoniąc pod numer 506-175-176.
Pełna lista apartamentów objętych akcja promocyjną, wraz z cennikiem, znajduje się na stronie
internetowej dedykowanej inwestycji Wodziczki.com.
###

Więcej informacji udzielają:
Agata Olszyńska
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
NICKEL Development
kom.: +48 505 043 457
email: agata.olszynska@nickel.com.pl
Konrad Bugiera
Właściciel
Konrad Bugiera | Doradztwo Komunikacyjne
kom.: +48 663 850 702
email: kb@konradbugiera.com
-O NICKEL Development:
NICKEL Development to poznańska firma deweloperska, działająca na rynku od 20 lat. Inwestycje
podejmowane przez firmę charakteryzują się świadomym doborem lokalizacji oraz dobrze
rozumianym designem – nastawionym na mieszkańców i ich konkretne potrzeby. Oferta NICKEL
Development obejmuje obecnie mieszkania i domy w następujących lokalizacjach:
Browar Mycielskich – II etap Warzelni – na terenie należącym wcześniej do majątku Mycielskich,
znanych poznańskich browarników z przełomu XIX i XX wieku powstanie Dom nad Stawem z 20
apartamentami. Centralnym zaś punktem osiedla będzie Browar Mycielskich – odrestaurowany
zabytkowy budynek browaru, w którym powstaną 22 apartamenty, restauracja, biura i lokale
usługowe. Szczegóły na stronie internetowej warzelnia.com
Wille Wodziczki – posiadłość składająca się z dwóch willi miejskich. Zaprojektowane zostały w stylu
dwudziestolecia międzywojennego, nawiązując tym samym do klasycznej architektury Sołacza, gdzie
są one zlokalizowane. Inwestycję zaprojektował Grzegorz Kołodziej, wcześniejszy laureat Nagrody im.
Jana Baptysty Quadro. Zamknięty i monitorowany teren posiadłości będzie w przeważającej części
zajmować zieleń, zaaranżowana na wzór ogrodów angielskich. Szczegółowe informacje na stronie
internetowej wodziczki.com
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Botaniczna – nowoczesne osiedle w pobliżu centrum Poznania, w odległości zaledwie kilkuset
metrów od ogrodu Botanicznego oraz Jeziora Rusałka. To idealna lokalizacja dla osób intensywnie
korzystających z miejskiego stylu życia, a jednocześnie poszukujących możliwości aktywnego
spędzania wolnego czasu. I etapu osiedla został oddany do użytkowania w 2016 r. Obecnie w
sprzedaży jest 2 etap osiedla, którego budowa zakończy się w IV kwartale 2018 r.
Botaniczna Plus – dom apartamentowy zlokalizowany w zachodniej części Osiedla Botaniczna, z
widokiem na poznański Ogród Botaniczny. Mieści on 15 przestronnych apartamentów z dużymi
tarasami. Jego rozpoznawalnym elementem będzie wykończenie elewacji giętą i perforowaną blachą
w kolorze szampana.
Szczegóły dotyczące Osiedla Botaniczna oraz Domu Apartamentowego Botaniczna Plus na stronie
internetowej botaniczna.com
Osiedle Księżnej Dąbrówki – osiedle domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych w
Dąbrówce pod Poznaniem. To lokalizacja o bardzo dobrym dostępie do infrastruktury drogowej,
zapewniająca dogodny dojazd do wszystkich dzielnic Poznania. Zostało ono stworzone z myślą o
osobach, którym zależy na spokoju i dobrym klimacie osiedla, doceniającym bliskość terenów
wypoczynkowych i rekreacyjnych. Deweloper rozbudowuje osiedle od 2000 r. Obecnie realizowany
etap – obejmujący ulice: Fosową (zabudowa wielorodzinna) i Gościniec (bliźniaki) – jest już dziesiątym
z kolei. Szczegóły dotyczące osiedla na stronie internetowej dabrowki.com.
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