


 143
bytů v projektu

4
dětská hřiště

80 %
plochy zeleně v areálu

 120 m
2

plocha největšího bytu
30

penthouse
17

bytů se zahrádkou



Bydlení

Na prémiové
Adrese

Bydlení bez

starostí
Rezidenční bydlení nabízí byty od 1+kk až po 

nadstandardní 4+kk s promyšleným řešením 

dispozic a s nastavením vysokého standardu 

vybavení. Součástí bytů je balkón nebo terasa 

či obojí najednou. K dispozici jsou privátní krytý 

parking i vlastní sklepní prostory. Domy jsou 

vybaveny moderní vstupní recepcí. 

Výstavba šesti bytových domů je rozdělena do tří 

etap:

•	 I. etapa bude dokončena na podzim 2018

•	 II. etapa zahrnující další dva domy bude 

dokončena na podzim 2019

•	 v září 2020 bude projekt kompletně uzavřen 

dokončením III. etapy

Byty II. a III. etapy aktuálně v naší nabídce!
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Praha

60 minCentrum Liberce

10 min
Ještěd

15 min

Drážďany

90 min

Golf Ypsilon

6 km

Přehrada Liberec

technická univerzita

tenisový klub
nákupní centrum

nejbližší mhd

nejbližší restaurace

plavecký bazén

krajská nemocnice

REZIDENCE PARK MASARYKOVA se nalézá ve 

výjimečně klidné, historicky významné vilové 

čtvrti, přitom na dosah centra města Liberce.  

Zeleň prostupující okolními ulicemi přirozeně 

přechází v nový park s obnoveným korytem 

přírodního potoka a dětským hřištěm, vytvářející 

rodinnou atmosféru místa.

 

Blízké okolí poskytuje benefity potřebné pro 

každodenní spokojený život. V dostupné vzdálenosti 

jsou mateřské i základní školy, sportovní areály 

pro tenis i golf, plavecký bazén, nákupní středisko 

i galerie nebo divadlo. Exkluzivní sportovní vyžití 

v každém ročním období skýtají blízká oblast 

Jizerských hor nebo Ještědský hřeben s nejslavnější 

libereckou dominantou, horou Ještěd. 

Představujeme Vám mimořádné bydlení pro život!

ZOO

Bydlení 

pro celou
rodinu

PRO život
Ideální místo



Rezidenční

bydlení
v přírodě

dětský park

v dosahu MHD

bezbariérový přístup

krytý parking

recepce



Bydlení bez

starostí
Rezidenční bydlení nabízí byty od 1+kk až po 

nadstandardní 4+kk s promyšleným řešením 

dispozic a s nastavením vysokého standardu 

vybavení. Součástí bytů je balkón nebo terasa 

či obojí najednou. K dispozici jsou privátní krytý 

parking i vlastní sklepní prostory. Domy jsou vy-

baveny moderní vstupní recepcí. 

Výstavba šesti bytových domů je rozdělena do 

tří etap:

I. etapa bude dokončena na podzim 2018

II. etapa zahrnující další dva domy bude dokonče-

na na podzim 2019

v září 2020 bude projekt kompletně uzavřen 

dokončením III. etapy

Byty II. a III. etapy aktuálně v naší nabídce!

Podnikejte

U nás
Rezidence Park Masarykova exkluzivně nabízí 

přízemní nebytové prostory pro komerční 

využití. Nízké provozní náklady, kvalitní nové 

prostory a výborná dopravní dostupnost 

jsou ideální podmínky k provozování lékařské 

ordinace, salonu s kosmetickými službami, 

fitness tělocvičny, dětského koutku a dalších 

služeb. Součástí nebytových prostor o velikosti  

77 m2 jsou venkovní terasy nebo předzahrádky. 

 

Využijte příležitosti bezprostředně oslovit své 

sousedy v rámci bytového areálu i širší spádovou 

oblast čítající až dva tisíce rezidentů.
Podnikání

v exkluzivní
lokalitě



parkmasarykova.cz

Zákaznické centrum
Masarykova 1320, 460 01, Liberec

info@parkmasarykova.cz
800 99 77 66
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