
PASAŻ 
HANDLOWO-USŁUGOWY

Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego

 

1000m2 POWIERZCHNI 
DO WYNAJĘCIA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9u73H8Jb6AhVJpIsKHU_4BfAQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fdba-architekci.pl%2Fpasaz-handlowo-uslugowy-w-dobrej%2F&usg=AOvVaw3x_U0GYq_JpqtcglEDlTKf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9u73H8Jb6AhVJpIsKHU_4BfAQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fdba-architekci.pl%2Fpasaz-handlowo-uslugowy-w-dobrej%2F&usg=AOvVaw3x_U0GYq_JpqtcglEDlTKf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9u73H8Jb6AhVJpIsKHU_4BfAQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fdba-architekci.pl%2Fpasaz-handlowo-uslugowy-w-dobrej%2F&usg=AOvVaw3x_U0GYq_JpqtcglEDlTKf


 

            Jest popularnym uzdrowiskiem, co roku przyjeżdża 
tu nawet 50 tys. kuracjuszy. 

 
               Nazywane jest Światowym Centrum Kąpieli Siarczkowych.

Woda ma tu właściwości przeciwzapalne,
przeciwreumatyczne i odtruwające

 
               W latach 2019-2020 Park Zdrojowy poddano renowacji,

powstała też tężnia solankowa z tarasem widokowym 
na szczycie, jedna z największych w Polsce.

 
           Okolice Buska sprzyjają spacerom, bieganiu, jeździe

 na rowerze, atrakcją są także spływy kajakowe po Nidzie. Miasto
to słynie również z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych m.in.

 z koncertów, wystaw, spotkań autorskich

BUSKO-ZDRÓJ
 Busko-Zdrój to miasto położone w województwie

świętokrzyskim, na malowniczym Ponidziu
 (80 km od Krakowa, 220 km od Warszawy, 

20 km od Solca-Zdrój). 
 
  



OPIS INWESTYCJI
Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego

 

APARTAMENTY W ZDROJU

Inwestycja zlokalizowana jest w uzdrowiskowej miejscowości
Busko – Zdrój, przy ul. Waryńskiego, w południowej części

miasta, w niewielkiej odległości od Parku Zdrojowego i tężni.
Znajdujący się w pobliżu dworzec autobusowy, zapewnia
bardzo dobrą komunikację zarówno w kierunku centrum

miasta, części uzdrowiskowej, a także z kierunkami
wylotowymi (Kraków, Kielce).

 
W skład inwestycji wchodzą trzy 5-kondygnacyjne budynki,

każdy składający się z 26 lokali oraz pasaż usługowo-
handlowy o powierzchni ok. 1000m2 

 
Osiedle zostało zaprojektowane z myślą o tych, którzy
cenią sobie nowoczesną formę architektoniczną oraz

najwyższej jakości materiały. Wykonane będzie 
w standardzie premium i wyróżnia się niepowtarzalnością. 



 

 

LOKALE DO WYNAJĘCIA



 

 

O WYNAJMIE
Na parterze znajdują są lokale handlowo-usługowe 

o łącznej powierzchni ok. 1000m2. 
 

Podzielone są na 3 segmenty, każdy ok 300m2.
Konstrukcja budynku pozwala na dowolną

aranżację lokali. 
 

Możliwość wydzielenia mniejszych lub większych lokali
już od ok. 60 m2 

 
 Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

Możliwość rozpoczęcia prac wykończeniowych 
 jeszcze w tym roku.

 
Rozpoczęcie działalności - I/II kwartał 2023 r.

 

Poszukujemy najemców z branży:
 

-Wellness & Fitness
-Medical
-Beauty

-Restauracja, Sklep
 



 

 

LOKALIZACJA

 https://goo.gl/maps/kJbPTaUKgZytiX5J7

ZALETY 
usytuowanie przy trasie Kielce-Kraków
w pobliżu powstają nowoczesne apartamenty
mieszkalne
w bezpośrednim sąsiedztwie dworzec PKS
w niewielkiej odległości znajdują się tężnia, Park
Zdrojowy, Kino "Zdrój", Główny Deptak, Termy
Słowacki

Miejsca odwiedzane przez wielu kuracjuszy i turystów 
z całego świata 

https://goo.gl/maps/kJbPTaUKgZytiX5J7


 

 

ZALETY OBIEKTU
lokale położone na parterze z bezpośrednim
wejściem z ulicy,
łatwy i szybki dostęp do lokalu,
duży parking przynależny do pasażu,
duże natężenie ruchu pieszego i rowerowego,
duże przeszklone witryny,
ciepło miejskie
elastyczność aranżacji lokalu,
nowoczesna architektura

Zapraszamy do kontaktu
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ LOKUM

Al. Józefa Piłsudskiego 7/2a
28-300 Jędrzejów

 
604 399 993

 
 

www.mieszkanialokum.pl
www.wzdroju.pl

 
 
 

LOKUM mieszkania

mieszkanialokum@gmail.com


