Jedyna taka inwestycja w Polsce.
Zainwestuj w swój kawałek puszczy.

Wyobraź sobie, że...
masz swój kawałek dzikiej, ale przyjaznej przyrody.
Miejsce pełne zieleni, oazę ciszy i spokoju, do której
możesz dotrzeć z centrum Warszawy w ciągu trzech
godzin jazdy samochodem. Pomyśl, że tylko tyle dzieli
cię od skraju puszczy. Ostatniego skrawka dziewiczej
natury, w której odpoczywali polscy królowie. Wyobraź
sobie, że właśnie tam czeka na Ciebie ekologiczne
osiedle, a w nim – Twój własny, komfortowy apartament.
Wyobraź sobie…
Witamy w Enklawie Białowieskiej!
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Puszcza Białowieska. Zielone Płuca Polski
bez smogu.
Puszcza Białowieska – miejsce, w którym można się
rozkoszować czystym powietrzem, zielenią drzew,
darami lasu, pluskiem wody, lokalną kuchnią, ciekawymi
zabytkami. Miejsce, w którym wszystko smakuje lepiej,
a czas płynie wolniej. Tu amatorzy rekreacji i sportu
znajdą moc atrakcji zarówno w lecie jak i zimą. Enklawa
Białowieska położona jest na skrzyżowaniu szlaków
turystycznych nordic walking i Green Velo w najdynamiczniej rozwijającym się rejonie turystycznym w Polsce.

Doskonała lokalizacja, zaledwie 3 godziny jazdy
samochodem z Warszawy lub Lublina. Enklawa
Białowieska
jest
kompleksem
mieszkaniowym
z całorocznym zapleczem rekreacyjnym i sportowym,
zlokalizowanym na przepięknej polanie porośniętej
200-letnimi dębami. Stanowi doskonałą bazę
wypadową do wszystkich atrakcji przyrodniczych
i turystycznych położonych w Puszczy i okolicznych
miejscowościach np. w Białowieży.
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Wiele atrakcji:
• Rezerwat Żubrów
• Rezerwat Dębów Królewskich
• Muzeum Przyrodnicze w Białowieży
• Cudowne źródło Krynoczka
• Białowieski Szlak Miejsc Mocy
• Ścieżki przyrodnicze
Sport i rekreacja:
• Wędrówki szlakami puszczańskimi
– nordic walking
• Wycieczki rowerowe najdłuższym szlakiem
Green Velo
• Wycieczki na nartach biegowych
• Plaża nad jeziorem Topiło
• Sporty wodne na jeziorze w Siemianówce
• Aquapark w Hajnówce

Jezioro w Siemianówce

Cudowne źródło Krynoczka

Kościół w Hajnówce

Żubr spotkany w naturalnym środowisku

Ryś w Rezerwacie Pokazowym Żubrów

Enklawa Białowieska Residence, Wakacyjny Park
Rekreacyjny, Hotel & Spa.
Projekt zakłada wybudowanie kompleksu składającego
się z trzech stref: Residence, Wakacyjny
Park
Rekreacyjny oraz Hotelu Conference&SPA usytuowanych na polanie (4,38h) w Puszczy Białowieskiej.
Przyjazne połączenie nowoczesnej architektury
wypoczynkowej z modernistycznymi obiektami
spowoduje, że to elitarne miejsce będzie idealne do
zamieszkania i wypoczynku. W pierwszym etapie
powstaną 3 budynki apartamentowe, oddane do
użytkowania do końca 2019 r. Równolegle, etapowo
będzie powstawał Wakacyjny Park Rekreacyjny
(współfinansowany
przez
Regionalny
Program
Operacyjny Województwa Podlaskiego w ramach
działania 1.5) składający się z parku linowego, placu
zabaw oraz zaplecza sportowo rekreacyjnego.
W następnych etapach planowana jest budowa
kolejnych budynków apartamentowych, oraz hotelu
z salami konferencyjnymi, restauracjami i spa.

Biuro sprzedaży Sova Invest, Nieznany Bór 1

Apartamentowiec ,,Kora Dębu".
Inwestycja w ekologię.
Enklawa Białowieska to w pełni przemyślana koncepcja
ekologicznej inwestycji. W budynkach użyto naturalne
materiały i energooszczędne technologie. Zamiast
tradycyjnych kotłowni emitujących spaliny i dwutlenek
węgla zastosowano ekologiczne gruntowe pompy
ciepła. Dzięki czemu chronimy przyrodę, a inwestorzy
będą mieć zagwarantowane niższe koszty utrzymania
mieszkań. Sąsiedztwo lasu pierwotnego zobowiązuje,
Enklawa Białowieska jest przyjaznym dla środowiska
bezemisyjnym kompleksem mieszkaniowo-wypoczynkowym.

Wizualizacja Apartamentowca “Kora Dębu”
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Wyposażenie apartamentów:
• indywidualna wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
• system chłodzenia pasywnego,
• ogrzewanie podłogowe z indywidualną regulacją,
• instalacja elektryczna przystosowana
do podłączenia systemu Smart Dom.
Wszystkie apartamenty z balkonami lub tarasami.
Mieszkania na parterze z ogródkami.
Do dyspozycji mieszkańców mini spa: sauna fińska
i jacuzzi w każdym budynku.
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Enklawa Białowieska Residence.
W pierwszym etapie dostępnych będzie 38 przestronnych
i komfortowych apartamentów, przystosowanych do pobytu
rodzin z dziećmi.
Metraż od 28 do 78 m2, standard developerski.
Czas realizacji:
• apartamentowiec „Kora Dębu“ – I kwartał 2019 r.
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Wyjątkowa inwestycja. Bezpieczna lokata
kapitału.
Ważnym elementem decydującym o atrakcyjności
inwestowania w Enklawie Białowieskiej jest limitowana
liczba apartamentów. Wyjątkowa lokalizacja, unikatowe
na rynku wyposażenie i wykończenie budynków sprawią,
że sprzedawane na rynku wtórnym apartamenty będą
uzyskiwały wysokie ceny.
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,,Myśląc o wyjątkowym miejscu,
które byłoby enklawą dla nas,
naszych przyjaciół i inwestorów,
szukających najlepszej inwestycji,
znaleźliśmy to zapomniane
osiedle w samym sercu
Puszczy Białowieskiej.”
Sova Invest

SOVA INVEST Sp. z o. o.
Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka
Adres biura w Warszawie:
Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa
Kontakt:
Tel: +48 512 892 494
info@sovainvest.pl;
www.enklawabialowieska.pl
www.sovainvest.pl
KRS 0000055614,
kapitał zakładowy
200 000 pln

Od blisko 20 lat Sova Invest z powodzeniem działa na rynku nieruchomości. Od 2007 roku spółka jest właścicielem Enklawy Białowieskiej,
nieruchomości o powierzchni 4,38 ha zlokalizowanej w Nieznanym Borze w sercu Puszczy Białowieskiej. W latach 2009 - 2014 firma
przeprowadziła inwestycje w infrastrukturę działki. Zbudowano kanalizację oraz wodociąg z własnymi studniami. Przygotowywano też
działkę do zaopatrzenia w energię elektryczną. Od 2014 roku Sova Invest funkcjonuje jako spółka celowa przeznaczona do zbudowania
i zarządzania Parkiem Wakacyjnym Enklawa Białowieska. Ostatnie dwa lata firma przeznaczyła na prace projektowe obiektów i infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej oraz przygotowanie inwestycji.
Luty 2018. Niniejszy materiał i wszystkie zawarte w nim wizualizacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter marketingowy.

