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Вони не борються за комфорт. Вони можуть собі його дозволити! Вони 

варті прекрасних сусідів, що вітаючись, звертаються за іменем. А тоді 

відчиняють двері скляного холу, коли сусіди повертаються додому із 

крафтовими пакетами з продуктами. Вони варті, бо самі є такими ж 

сусідами. Тут усміхнені обличчя мешканців. Адже вікна кожної домівки 

заливають сонячні промені. І не залишається шансів, щоб не усміхатися. Бо 

цього разу вікінги прямують на південь.

Стрілки наших 
компасів збігаються? N

ЯКІ ВОНИ, ВІКІНГИ
ХХІ СТОРІЧЧЯ?



Центр
міста 

15хв.

Кільцева
дорога 

8 хв.

King Cross
Leopolis

14 хв.

Аеропорт 

15хв.

Залізничний
вокзал

16хв.

Автовокзал 

1хв.

МІСЦЕ, ДЕ КОМФОРТ
ВИХОДИТЬ З БЕРЕГІВ

вул. Зелена - Пимоненка



Сихів

Винниківський парк

Парк Погулянка

Снопківський
парк

вул. Луганська

вул. Навроцького

вул. Зелена

вул. Хуторівка

вул. Пасічна

вул. Пимоненка

вул. Личаківська

Стрийський
парк

Парк імені Святого
папи Римського
Івана Павла ІІ

вул. Зелена

Площа Ринок
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Довкола вашого будинку два престижних бізнес-центри, 

крамниці, дитячий клуб, бюті-бари. Дорогою на роботу можна 

взяти ягідний смузі. Очікуючи на ліфт - встигнути завести 

знайомство з жінкою, яка купує своєму синочку шоколадне 

молоко. До речі, у тому ж кафе, де кожного ранку ви залишаєте 

«на чай» за добру каву і свіжу випічку із родзинками. І це далеко 

не єдині родзинки. 

АЛЕ ТУДИ МОЖНА
НЕ ПОСПІШАТИ

ЦЕНТР МІСТА - БЛИЗЬКО

Здача першої черги
IV квартал 2020



Як це, мати власний корабель? Ставайте за штурвал 

ексклюзивної квартири з просторою терасою. Тут буде 

комфортно. Особливо, якщо ви завжди хотіли міряти кроками 

власну палубу, поки на кухні скибки житнього хліба 

вкриваються хрусткою скоринкою. А молоко до кави починає 

нагадувати морську піну. Також можна ніжитися у променях 

ласкавого сонця. В зручному кріслі посеред тераси гортати 

улюблений роман про мужніх вікінгів.

УНІКАЛЬНА
АРХІТЕКТУРА
VIKING PARK

AVR DEVELOPMENT

Генеральний
проектувальник

ГАЛИЦЬКА БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ

Підрядник



Генеральний
підрядник

ТзОВ «XoCaPo»



А може бажаєте динаміки та сонця? Тоді оберіть квартиру з 

терасою на одну чи дві кімнати. Тут буде комфортно тим, хто

завжди хотів відчути себе капітаном корабля. Вдивлятись у 

горизонт й крокувати палубою. І разом з тим, вирішувати 

бізнес-справи у телефонній розмові. А ввечері, на цьому ж 

десятку квадратних метрів, що на свіжому повітрі, зібрати 

компанію найближчих друзів. З коктейлями в руках 

розглядати вечірній Львів. І святкувати те, що вам таки 

вдалося спіймати цю велику рибину.







Уявіть, що ви подорожуєте між скандинавських скель. Міць та краса перед вами. 

Обирайте на скільки високо ви хочете бути над рівнем моря? А скільки кімнат вам 

потрібно для того, щоб було комфортно? Тут безпечно опустити якір і в'язати 

сімейні морські вузли, курсуючи по житті вперед. У нас чотири типи квартир. І в 

кожній вас чекатиме безліч яскравих моментів. Тож, яке планування пасуватиме 

саме вам?

1 ТА 2 СПАЛЬНІ КВАРТИРИ
З ТЕРАСАМИ

КВАРТИРИ
З ПАТІО ПЕНТХАУСИ
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