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Zakończenie 1 etapu ( budynki 1,2,3) - koniec sierpnia 2022
Zakończenie  2 etapu (budynki 4 i 5) - koniec lipca 2023 

Interesuje Cię zakup mieszkania w spokojniejszej części Torunia?
To miejsce dla tych, którzy szukają wytchnienia od zgiełku.

Zapraszamy na Osiedle Zielone Horyzonty!

Inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana jest na lewobrzeżu 
Torunia przy ul. Krętej 107.

Łącznie w 5 blokach powstanie 151 mieszkań. Realizacja została 
podzielona na 2 etapy. Budynki nr 1, 2 i 3 zostaną zrealizowane w 
sierpniu 2022 r., budynki nr 4 i 5 w lipcu 2023 r.

Kameralne osiedle o niskiej zabudowie, z placem zabaw
i przyjaźnie zagospodarowanym otoczeniem budynków. Szeroki 
wybór metraży od 36 m2 do 80 m2 pozwala na dopasowanie 
mieszkania do swoich aktualnych potrzeb.

W ofercie znajdują się funkcjonalne mieszkania od 2 do 4 pokoi 
zaprojektowane z myślą zarówno o osobach planujących zakup 
pierwszego mieszkania jak i o rodzinach z dziećmi, które 
potrzebują więcej przestrzeni. Prywatną strefę relaksu stanowić 
będą przynależne do mieszkań ogródki na parterze lub balkony
i tarasy na wyższych kondygnacjach.

Największym atutem Osiedla jest bezpośrednie sąsiedztwo 
terenów chronionych zielonych, które gwarantują zachowanie 
ich unikalnego charakteru w przyszłości.

Przystanek MZK zlokalizowany zaledwie 150 metrów od Osiedla 
zapewni swobodne przemieszczanie się autobusami linii numer 
10, 20, 29, 36, 44 i 01 we wszystkich kierunkach naszego miasta.

Szybki dojazd do autostrady i dróg krajowych S10 i DK15 to 
niewątpliwy atut dla osób, których charakter pracy wymaga 
częstych podróży.

Dyskonty w sąsiedztwie, sklep spożywczy, dwie szkoły 
podstawowe, przedszkole, poczta, przychodnia to niezbędne 
elementy, które ułatwiają codzienne życie mieszkańcom tej 
lokalizacji.

Twoja Oaza,
czyli Zielone Horyzonty w Toruniu.



Lokalizacja

Osiedle Zielone Horyzonty powstaje w Toruniu na Podgórzu
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionych zielonych, 
które gwarantują zachowanie ich unikalnego charakteru
w przyszłości.

Zaledwie 10 minut od toruńskiej starówki, a mimo to z dala od 
zgiełku miasta w spokojnej okolicy.

Przystanek MZK zlokalizowany zaledwie 150 metrów od 
osiedla zapewni swobodne przemieszczanie się autobusami 
linii numer 10, 20, 29, 36, 44 i 01 we wszystkich kierunkach 
naszego miasta.

Szybki dojazd do autostrady i dróg krajowych S10 i DK15 to 
niewątpliwy atut dla osób, których charakter pracy wymaga 
częstych podróży.

Dyskonty w sąsiedztwie, sklep spożywczy, dwie szkoły 
podstawowe, przedszkole, poczta, przychodnia to niezbędne 
elementy, które ułatwiają codzienne życie mieszkańcom tej 
lokalizacji.

Kameralne osiedle o niskiej zabudowie, z placem zabaw
i przyjaźnie zagospodarowanym otoczeniem budynków. 
Szeroki wybór metraży od 36 m2 do 80 m2 pozwala na 
dopasowanie mieszkania do swoich aktualnych potrzeb.

Lokalizacja
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151

Mieszkania
2, 3 i 4 pokojowe

Ogródki,
balkony i tarasy

Niska, 4-piętrowa
zabudowa

Komórki
lokatorskie

Ogrodzone
osiedle

Plac
zabaw

Metraże
od 36  m2 do 80 m2

5 kameralnych
budynków

Łącznie
151 mieszkań

Miejsca
postojowe

Możliwość
łączenia mieszkań

Sąsiedztwo
terenów zielonych

Winda we
wszystkich budynkach



2 POKOJOWE
36,72 m2

2 POKOJOWE
40,85 m2

2 POKOJOWE
47,41 m2

3 POKOJOWE
48,23 m2

Hol

Pokój dzienny 
z aneksem kuchennym

Sypialnia

Łazienka

4,36m2

17,67m2

10,65m2

4,04m2

Powierzchnia mieszkalna
Powierzchnia tarasu

36,72m2
4,37m2
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Hol

Łazienka

Kuchnia

Sypialnia

Sypialnia

6,16m2

3,96m2

8,16m2

17,29m2

12,66m2

Powierzchnia mieszkalna
Powierzchnia tarasu

48,23m2
7,55m2
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Hol

Łazienka

Pokój dzienny 
z aneksem kuchennym

WC

Sypialnia

Sypialnia

6,26m2

4,45m2

20,84m2

1,73m2

11,36m2

10,74m2

Powierzchnia mieszkalna
Powierzchnia tarasów

55,38m2
13,49m2
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(4,75m2 + 8,74m2)

Hol

Łazienka 

Sypialnia

Pokój dzienny
z aneksem kuchennym

4,23m2

4,12m2

9,67m2

22,03m2

Powierzchnia mieszkalna
Powierzchnia tarasu

40,05m2
7,85m2
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Entoris Sp. z o.o. Sp.K.

Biuro sprzedaży
Zielone Horyzonty

ul. Kręta 107
87-100 Toruń

605 388 402

www.zielonehoryzonty.com.pl
biuro@zielonehoryzonty.com.pl 


