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Proste połacie osłaniają wejście, tarasy oraz wiatę 
na auto. Wnętrze domu skrywa trzy wygodne 
pokoje, w tym sypialnię z oknem wychodzącym 
na jezioro. Przestronny salon z kuchnią oraz liczne 
pomieszczenia dodatkowe ( pralnia, toaleta dla 
gości, pomieszczenie gospodarcze ) zapewnią 
wysoki komfort i wygodę. Całość dopełniają 
duże przeszklenia doświetlające wnętrze i dające 
poczucie bliskości otaczającej przyrody.

Na pierwszym piętrze znajduje się poddasze z 
możliwością szerokiego zaaranżowania na pokój 
gościnny, pokój telewizyjny czy magazyn.

Elewację domu możesz wykonać w kilku dodatkowych 
opcjach. Możesz wybrać spośród naturalnych materiałów: 
deski modrzewiowe w kolorze naturalnym lub czarnym, czy 
tez wypalane według starojapońskiej technologii.

Połacie dachów również można pokryć drewnem. Na 
ścianach natomiast możesz położyć płytki cementowe 
imitujące stare cegły, każda ręcznie formowana o unikalnym 
wzorze. A może wolisz jasny tynk doskonale eksponujący 
miejscowo stosowane okładziny drewniane lub ceglane?

Klienci mogą wybierać spośród różnych wielkości działek, 
zlokalizowanych w bliższym lub dalszym sąsiedztwie jeziora. 
Z większości tarasów i salonów można się będzie cieszyć 
widokiem lśniącej tafli jeziora.
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Położenie

123,7m2 43m2 1850m2
poddasze działkaparter

CENA
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Marianowo leży w dorzeczu czterech rzek 
z pięknym widokiem na jeziora. Połowa 
terenów gminy objęta jest programem 
Natura 2000, co oznacza, iż żaden 
uciążliwy dla środowiska przemysł nie 
może ulokować się w okolicy.

Marianowo Stargard

Szczecin Berlin

15 minut drogi od Marianowa znajduje się 
Stargard. A jeśli skorzystasz z niedawno oddanej 
do użytku nową drogi 142 to w 30 min dojedziesz 
do Szczecina a w 2 godziny do Berlina.
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Kasper Vencken
biuro sprzedaży

tel. +48 572 029 207

kasper.vencken@marianovo.pl

Biuro w Poznaniu:
Bergpol Investment Sp. z o.o.

ul. Wielka 18/12

61-775 Poznań

Adres siedziby:
ul.Garbary 56, 61-758 Poznań

Kapitał zakładowy 745.000 PLN,  

Konto bankowe ING 39 1050 1520 1000 0090 3144 7510


