
WYJĄTKOWE MIEJSCE DLA WYJĄTKOWYCH LUDZI



ZACHWYCAJĄCE!
WŁAŚCIWY
WYBÓR.

HAMPTON APARTAMENTY

Osiedle będzie składać się z 5 bloków               

w prostej i nowoczesnej architekturze.

Ich układ będzie zapewniać mieszkańcom jak 

najwięcej światła słonecznego.

Łącznie przewidziane są 184 mieszkania            

o różnym metrażu, z możliwością ich łączenia.



Lupina Development prezentuje wyjątkowe 
Apartamenty Hampton w Świdniku.

Powstają w oparciu o projekt nowoczesnego 
osiedla mieszkalnego skierowanego do wyma-
gających Klientów. Wyraźnie wydzielono strefy 
komunikacyjne oraz przestrzeń typowo rekre-

acyjną wraz z zielenią. Jest to świetna propozycja 
dla mieszkańców chcących być blisko tętniącego 

życiem miasta i jednocześnie szukających ciszy, 
spokoju i kontaktu z przyrodą. Budynki tworzące 

całe założenie zaprojektowano w nowoczesnej 
oprawie - proste kształty, elegancka i ponadcza-

sowa kolorystyka oraz efektowne przeszklenia.
Inwestycję wyróżniają duże okna, zapewniające 

naturalne doświetlenie mieszkań.
Całość, wsparta współczesnym detalem, tworzy 

prestiżowy koncept urbanistyczny osiedla. 

TU ŻYJESZ INACZEJ, PEŁNIEJ, RADOŚNIEJ

KOMFORT • BEZPIECZEŃSTWO • PRESTIŻ



PRZYCIĄGAJĄ ELEGANCJĄ, ZATRZYMUJĄ KOMFORTEM

Unikatowa
inwestycja deweloperska
stworzona dla osób
poszukujących najwyższej jakości
i odpowiedniego
standardu życia. 



MIEJSKA OAZA

nowoczesna architektura

maksymalne doświetlenie
wnętrz

place zabaw i tereny
rekreacyjne

parkingi podziemne

dopracowane
ciągi komunikacyjne

efektowne, nowoczesne
oświetlenie inwestycji

wewnętrzne tereny zielone

„po sąsiedzku” sklep
wielkopowierzchniowy Plan sytuacyjny osiedla.



Salon z aneksem
kuchennym

Sypialnia 1

Łazienka

Komunikacja

Sypialnia 2

Powierzchnia
ogrodu

31,13 m2

10,53 m2

4,96 m2

5,48 m2

12,56 m2

81,33 m2

BLISKO BIJĄCEGO SERCA MIASTA

Apartamenty Hampton to pięć 

budynków 5-kondygnacyjnych. 

Elewacje przyciągają uwagę

elegancką, pełną gracji formą.

Budynki mają charakter

modernistyczny i kameralny,

co gwarantuje prestiż oraz wyróżnia 

je na tle otoczenia.

Apartamenty harmonijnie wpisują 

się w otaczający krajobraz.

PRZYKŁADOWY UKŁAD POMIESZCZEŃ

Lokal nr 6 / parter / pow. 64,66 m2



Przy projektowaniu Apartamentów Hampton 

położono ogromny nacisk na cechy użytkowe 

każdego z lokali.

Mimo różnego położenia, zmiennej kubatury, 

różnic w układzie pomieszczeń, udało się   

uzyskać wybitne wrażenie przestrzeni oraz 

jasność apartamentów. Dają one odczucie 

przebywnia w luksusowym mieszkaniu.    

Wielkie, nowoczesne okna podkreślają jeszcze 

to wrażenie.

Właściciele lokali mają możliwość wpływania 

na charakter wykończenia apartamentów.

Istnieje też możliwość skorzystania z naszych 

projektów ekskluzywnej aranżacji wnętrz 

oraz przygotowanie ich do zamieszkania 

przez nasze doświadczone ekipy wykonawcze.

W IDEALNYM MIEJSCU, W IDEALNY SPOSÓB



SPOKÓJ, INTYMNOŚĆ, PRESTIŻ

To miejsce gdzie codzienność
nabiera wyjątkowego charakteru.
Tu jesteś u siebie.



TU PRAGNĘ MIESZKAĆ

W bliskiej odległości znajduje się cała niezbędna infrastruk-
tura: sklepy spożywcze, szkoły, przedszkola, instytucje ochro-
ny zdrowia, przystanki autobusowe oraz drogi ekspresowe.

Dojazd samochodem do centrum zajmuje około 15 minut. 
Jest to odległość ok. 11 km.

HAMPTON APARTAMENTY znajdują się w wymarzonej       
do życia lokalizacji przy ul. Solidarności w Świdniku.           
Oferują intymność i bezcenny spokój, a jednocześnie         
doskonałą komunikację nową arterią z tętniącym życiem 
centrum Lublina.

LOKALIZACJA

Przy naszej inwestycji powstaje sklep wielkopowierzchniowy 
Stokrotka. Będzie to dodatkowym, ogromnym udogodnie-
niem dla mieszkańców.
Najbliższe Centrum Handlowe FELICITY to ok. 8 min. jazdy 
samochodem.

SĄSIEDZTWO

INFRASTRUKTURA

DOJAZD DO CENTRUM

Zakochaj się w powrotach do swojego nowego mieszkania!

To Twoje miejsce gdzie możesz nabrać sił

i poczuć, że naprawdę żyjesz.

Zacznij tworzyć tu swoją przyszłość i pisać historię na lata.



APARTAMENTY HAMPTON

TU ŻYCIE NABIERA NIEZWYKŁYCH BARW



WYJĄTKOWE ATUTY

OPIEKA, NAUKA, RELAKS, BEZPIECZEŃSTWO

Takiej inwestycji w Świdniku jeszcze nie było!

Luksusowy design, ultranowoczesne okna oraz precyzyjnie 

zaprojektowane rozkłady mieszkań, to główne atuty inwe-

stycji. Zamieszkaj na obrzeżach Świdnika i odkryj

w swoim nowym mieszkaniu enklawę spokoju.

Wszystko co potrzebne, lubimy mieć w zasięgu ręki,

ponieważ każda chwila jest dla nas wyjątkowo cenna.

Szkoła podstawowa nr 3  – 3 km / 6 min. samochodem

I Liceum Ogólnokształcące – 3,8 km / 7 min. samochodem

Kościół    – 3,1 km / 5 min.

Stokrotka    – 200 m

Lidil     – 1 km / 3 min.

Felicity    – 6,2 km / 8 min.

Lublin Centrum   – 11 km / 15 min.

Lotnisko w Świdniku  – 5,4 km / 8 min.

Apteka    – 800 m / 1 min.

Przychodnia   – 800 m / 1 min.



DOBRY KROK KU PRZYSZŁOŚCI

HARMONIA
W KAŻDYM
DETALU

To jest przestrzeń zbudowana

specjalnie dla Ciebie.

Podejmij decyzję już teraz.



Zapraszamy do osobistych konsultacji.

We speak English, please do not hesitate to contact us.

LP Pro Sp. z o.o. Sp. k.
20-009 Lublin
ul. Kapucyńska 6 lok. 9

+48 536 11 00 11
+48 698 25 85 02
+48 883 48 48 58
info@lupina.pro

https://www.facebook.com/lupinadevelopment
http://instagram.com/lupinaindevelopment/

ROZPOCZNIJ NOWY ETAP ŻYCIA. JUŻ CZAS.


