TISKOVÁ ZPRÁVA

LEXXUS zahájil prodej Rezidence Modřanka na Praze 4

Praha, 8. prosince 2015
Bydlení v Modřanech je atraktivní volbou díky snadné dostupnosti centra Prahy, ale
zároveň také díky klidné lokalitě s dostatkem zeleně. Právě projekt Rezidence
Modřanka, který je nově v nabídce společnosti LEXXUS, tyto parametry splňuje.

K dispozici jsou byty s předzahrádkami, s prostornými terasami s krásným výhledem
na Prahu a údolí Vltavy v dispozicích od 1+kk po 5+kk. Rezidence Modřanka jistě
osloví klienty, kteří by rádi bydleli v této tradiční rezidenční čtvrti, a nevybrali si mezi
novými byty v okolních rezidenčních projektech. Například přímo sousední projekt
Staromodřanská rezidence je již před dokončením hrubé stavby z 60% vyprodán
právě společností LEXXUS.
Svým kvalitním provedení jednotlivých bytů v Rezidenci Modřanka potěší zejména
náročnější klienty. Budoucí obyvatelé a majitelé nových bytů se mohou těšit na
široké možnosti volnočasového vyžití v nejbližším okolí projektu. Praha 4 nabízí vše pro
milovníky sportu, relaxu, dobrého jídla i přírody. Mezi oblíbené aktivity v Modřanské
rokli a okolí patří jízda na kole či na bruslích podél břehu Vltavy, blízké golfové a
tenisové hřiště, dále si zde mohou zahrát rezidenti fotbal nebo i volejbal včetně
beach volejbalu.
Samozřejmostí je kompletní občanská vybavenost – mateřské školky a školy,
poliklinika, malé obchůdky i velká nákupní centra a mnoho kavárenských a
restauračních zařízení. „K dispozici je celkem 292 nových bytů, o které je díky lákavé
poloze a zajímavé ceně značný zájem, proto vřele doporučujeme případným
zájemcům neváhat se na nás obrátit. Společně najdeme to nejlepší řešení jejich
potřeb pro spokojené bydleni,“ doplňuje Denisa Višňovská, partner LEXXUS.

Realitní společnost LEXXUS
Realitní kancelář LEXXUS nabízí širokou nabídku nových bytů, novostaveb v
developerských projektech, rodinných domů a pozemků v Praze a okolí. Již více než
dvě desítky let se specializuje a je největší prodejce nových bytu v Praze. Lexxus je
oblíbenou volbou náročných klientů požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky.
V portfoliu společnosti jsou nové rezidenční projekty, nové byty a domy, second
hand novostavby, rodinné domy na prodej i luxusní nemovitosti k prodeji či
pronájmu. Dále pod značkou Lexxus Norton zajišťuje prodej či pronájem výhradně
luxusních, nadstandardních rezidenčních nemovitostí v nejlepších lokalitách Prahy a
okolí.
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