
CISZA, SPOKÓJ I WYGODA

NOWE APARTAMENTY 
W OPOLU ZAODRZE

www.west-end.pl

SZEROKA OFERTA
MAŁYCH MIESZKAŃ

BEZPIECZNY ZAKUP
Bezpieczeństwo zakupu gwarantuje duża 
firma rodzinna wywodząca się z okolic 
Opola, która od 30 lat prowadzi liczne 
przedsięwzięcia związane z branżą 
budowlaną na terenie Opola i w całej 
Polsce.

LOKALIZACJA

KONTAKT

Bliskość centrum gwarantuje szybki 
dostęp do komunikacji i całej infrastruktury 
miejskiej w tym szkół, przedszkoli, opieki 
medycznej i miejsc pracy.

Bezpośrednio przy wyjściu z osiedla           
znajduje się przystanek "Domańskiego- 
Lelewela", z którego odjeżdżają autobusy 
linii: 5, 9, 9bis, 12, 13, 18, 28, N5 i N13.

Osiedle znajduje się jedynie 250 metrów 
od Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33.

Cenisz sobie ciszę, spokój i wygodę,           
a jednocześnie chcesz mieszkać                  

w niewielkiej odległości od ścisłego  
centrum Opola?  

Osiedle West End na Zaodrzu jest   
stworzone specjalnie dla Ciebie.

DeSilva Development
ul. Krakowska 57/59 | 45-018 Opole 
[Hotel Mercure Opole]
tel. +48 608 466 600 | 608 466 100
sprzedaz@west-end.pl | biuro@west-end.pl   



West End Apartments to dwa kompleksy budynków zlokalizowane           
w zachodniej części Opola przy ul. Domańskiego,  tworzące przestronne, 
przytulne i bezpieczne miejsce. Zastosowanie na osiedlu nowoczesnych 
rozwiązań architektonicznych to nie tylko wygoda użytkowania                
ale przede wszystkim gwarancja wysokiego komfortu życia.

Nowoczesna bryła budynków nawiązująca do opolskiego modernizmu 
wyróżnia się piękną stylizacją i eleganckim ponadczasowym wyglądem, 
gwarantując mieszkańcom przyjazną i spokojną atmosferę.
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NOWOCZESNOŚĆ

Osiedle West End to komfortowe, przestronne 
i funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanym 
metrażu od 27 m2 do 75 m2, zaprojektowane 
tak aby spełniały oczekiwania najbardziej 
wymagających klientów. Jasne i ergonomiczne 
układy mieszkań to gwarancja realizacji 
własnych potrzeb, stwarzające ich użytkownikom 
idealne warunki do życia.

Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub 
tarasy, a mieszkania zlokalizowane na parterach 
ogródki. Mieszkańcy mają do dyspozycji 
również podziemne garaże dające możliwość 
wygodnego i bezpiecznego parkowania auta.

Wewnątrz osiedla znajdować się będzie 
zielone patio z fontanną, tworzące idealne 
miejsce do rodzinnych spotkań na świeżym 
powietrzu.

KOMFORT PRZYKŁADOWE MIESZKANIA

SCHEMAT OSIEDLA
Powierzchnia: 34,59 m2
pokój + kuchnia: 15,49 m2
korytarz: 4,63 m2
łazienka: 4,28 m2
sypialnia: 10,18 m2

202
210

208

211

209

Powierzchnia: 41,35 m2
pokój + kuchnia: 20,51 m2
korytarz: 6,20 m2
łazienka: 4,07 m2
sypialnia: 10,58 m2

Wizualizacje zawarte w folderze mają charakter poglądowy. Wygląd 
budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie           
na etapie realizacji inwestycji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia 
oraz funkcjonalność budynków.


