Olimpia sétány: a lakások fele már elkelt
Gőzerővel épül Győr legújabb nagyberuházása, az egykori olajgyár helyén megvalósuló lakópark,
amelynek több mint kétszáz lakása immár szerkezetkész állapotba ért. Annak aki ide szeretne
költözni, nem árt sietni, mert a kiemelkedő adottságú lakópark nagyon népszerű az
otthonteremtők körében.
Aki Győrben él vagy gyakran jár a megyeszékhelyen, nem lepődik meg a legfrissebb statisztikán, mely
szerint Győr-Moson-Sopron megye az egyik legdinamikusabb része az országnak, ami az
ingatlanpiacot illeti: 100 ezer lakosra több mint 240 megépült új lakás jut. Az újvárosi Olimpia sétány
nyárra elkészülő épületei tovább javítják a statisztikát, a rohamléptekben készülő beruházás ugyanis
201 új lakást jelent. A győri belváros peremén épülő lakópark már akkor népszerű volt a lakásvásárlók
között, amikor még csak tervrajzok formájában létezett, ennek köszönhető, hogy mára a lakások több
mint fele elkelt. Nem véletlenül, hiszen ideális helyen, a város leggyorsabban fejlődő részén
helyezkednek el, ahol számos fejlesztés, beruházás emeli a környék értékét. A történelmi belváros
gyalog is mindössze néhány percre található, akárcsak az egyetem és a Duna-part, a közelben pedig
parkok, játszóterek teszik élhetővé a környéket.
A lakásokat, amelyek két hétig a július végén Győrben megrendezendő ifjúsági olimpia
résztvevőinek szállásként szolgálnak majd, öt- és hatemeletes társasházakban alakították ki. A
lakásokat a jövő év őszétől kulcsrakészen vehetik át új tulajdonosaik, aminek előnye, hogy nem a
vásárlóra hárulnak a befejezés nehézségei, az azzal kapcsolatos szervezési, szakember-keresési
feladatok. Nem beszélve arról, hogy a kulcsrakész állapot jelentősen leegyszerűsíti a CSOK
igénylésének folyamatát is.
Választék van bőven, hiszen a másfél szobás, 43 négyzetméteres kis lakástól a nagyobb családok
számára is ideális 112 négyzetméteres, nappali + 4 szobás otthonig számos különböző nagyságú és
elrendezésű lakást kínál a beruházó OTP Ingatlan Zrt. Valamennyi lakáshoz erkély, terasz is tartozik –
a felső szinten akár több mint 40 négyzetméteres –, a három lépcsőházban nagyméretű, modern
lifttel közelíthetők meg a lakások. Az épület alatt és a társasház területén tárolók, valamint fedett
illetve udvari gépkocsi beállók is elérhetők, így az ide költözőknek nem kell szembenézniük a már-már
belvárosi parkolási nehézségekkel. Arra pedig, hogy a lakások időben és magas minőségben
készülnek el, a kivitelező WHB Kft. jelent garanciát.
A társasházak látványtervei és a virtuális lakáskereső, az eladó lakások alaprajzával, megtalálható
a beruházás honlapján: www.olimpiasetany.hu

