
Osiedle Szafirowe z pozwoleniem na użytkowanie 

 

Pierwsza podmiejska inwestycja Monday Development czyli Osiedle Szafirowe w 

Suchym Lesie otrzymało pozwolenie na użytkowanie.  Ten nowoczesny kompleks 

lokali mieszkalnych i użytkowych znajduje się zaledwie 8 km od centrum Poznania. 

Wymarzone M trafiły już do nowych właścicieli.  

 

Spośród 28 mieszkań w inwestycji, sprzedanych zostało już 19 lokali. Ogromną popularność 

Osiedle Szafirowe zawdzięcza między innymi różnorodności dostępnych w jednym miejscu 

mieszkań. -Kluczem do sukcesu tej inwestycji jest duża liczba wariantów dostępnych 

mieszkań w połączeniu ze świetną lokalizacją. To główne argumenty, dla których inwestycja 

spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem klientów, a co za tym idzie 60 proc. mieszkań 

zostało już sprzedanych. W ofercie wciąż dostępne mamy lokale o metrażu od 76 do 137 

mkw. – mówi Iwona Chmielewska z Monday Development. – To propozycja skierowana do 

osób poszukujących 3 i 4 pokojowych, nowoczesnych mieszkań w układzie dwupoziomowym 

– dodaje. Warto zaznaczyć, że wszystkie z nich posiadają balkony.  

Tradycyjna architektura w połączeniu z nowoczesnymi elementami 

wykończeniowymi,idealnie komponuje się z klimatem podmiejskiego azylu, jaki tworzy 

nieopodal Poznania Osiedle Szafirowe. Dzięki tym atutom, inwestycja przyciąga również 

młodych ludzi, którzy coraz częściej szukają spokojnych przedmieść, bez zgiełku za oknem, 

za to usługowym i handlowym zapleczem niczym w centrum miasta. Warto dodać, że w 

pobliżu Osiedla Szafirowego znajdują się wszystkie potrzebne do codziennego życia obiekty 

usługowo-handlowe. Galeria Sucholeska oferuje market spożywczy, drogerię, sklep 

zoologiczny, odzieżowy i obuwniczy, salon prasowy oraz kwiaciarnię. Uzupełnienie 

niezbędnych usług znajdziemy również na samym osiedlu. Firma Monday Development 

przewidziała tutaj 4 lokale użytkowe o powierzchni od 115 do 760 mkw., które z pewnością 

będą idealnym miejscem dla salonu kosmetycznego, apteki czy prywatnych gabinetów 

lekarskich. Należy również zaznaczyć, że w centrum Suchego Lasu znajduje się Aquapark 

Octopus, który z pewnością dostarczy wodnych wrażeń miłośnikom pływania, a także 

Sucholeskie Centrum Kultury, które zapewni rozrywkę intelektualną, w postaci warsztatów, 

dodatkowych zajęć, a także możliwością wypożyczenia książek czy czasopism w bibliotece.  

Osiedle Szafirowe w Suchym Lesie łączy w jedno nowoczesność i kameralny 

charakter które doceni każdy przyszły mieszkaniec inwestycji, zwłaszcza, że w niedalekim 

sąsiedztwie znajduje się również szkoła podstawowa i gimnazjum. Warto też dodać, że 

dzięki pobliskiemu przystankowi autobusowemu do centrum Poznania dojedziemy w 30 

minut.  


