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Niezmiennie od wielu lat Kraków 
jest jednym  z najbardziej atrak-
cyjnych obszarów inwestycyjnych. 
Wyjątkowa lokalizacja, zagłębie 
kultury, a także popularny ośrodek 
akademicki to tylko niektóre z ar-
gumentów przyciągające inwesto-
rów. Intensywny rozwój i potencjał 
miasta został zauważony także 
za granicą, czego dowodem są 
liczne wyróżnienia w prestiżowych 
rankingach (New York Times czy 
Travel+Leisure). Wśród najbar-
dziej perspektywicznych dzielnic 
Krakowa z pewnością znajduje się 
Płaszów. Dogodny dojazd do cen-
trum, dostęp do terenów zielonych, 
a także bliskość szkół i biurowców 
sprawiają, że XIII dzielnica staje się 
coraz bardziej pożądanym adresem 
do zamieszkania. 

Perspektywiczne  dzielnice
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OBIEKTY SPORTO-
WO-REKREACYJNE

W pobliżu City Vibe
zlokalizowane są liczne 
ośrodki i kluby spor-
towe, dzięki czemu 
mieszkańcy będą mogli 
zadbać o formę lub 
poświęcić się swoim 
pasjom. 

PŁASZÓW
DZIELNICA, W KTÓREJ SIĘ OPŁACA

Płaszów jest doskonale 
skomunikowany z po-
zostałymi dzielnicami 
Krakowa, dzięki czemu 
nie tylko kierowcy, ale 
i osoby korzystające z ko-
munikacji miejskiej mogą 
w kilkanaście minut
dojechać do centrum.

KOMUNIKACJA 
MIEJSKA

XIII dzielnica 
Krakowa to do-
skonałe miejsce dla 
rodzin z dziećmi, na 
których czeka rozbu-
dowana oferta edu-
kacyjna. Najbliższa 
szkoła i przedszkole 
znajdują się zaled-
wie 400 metrów od 
osiedla.

SZKOŁY 
I PRZEDSZKOLA

LINIE AUTOBUSOWE

LINIE TRAMWAJOWE

Z roku na rok Pła-
szów przyciąga coraz 
więcej inwestycji 
bizneasowych. W po-
bliżu znajduje się m.in. 
Equal Business Park, 
Orange Offi ce Park, 
Enterprise Park
czy Factory Park, 
a w najbliższym czasie 
powstanie ogromne 
centrum The Park. 
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CENTRUM
Szkoła

Pomimo dyna-
micznego rozwoju 
Płaszów nie traci 
swojej największej 
zalety: atrakcyjnych 
terenów zielonych, 
które sprzyjają re-
laksowi na świeżym 
powietrzu.

TERENY 
ZIELONE
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Magazyn 
o miejskim 
stylu 
życia

Przed Tobą magazyn o miejskim stylu życia, którego 
doskonałym wyrazem jest nowe osiedle City Vibe. 

Planowana inwestycja stanowi klucz do zrównoważone-
go życia w mieście.  Łączy bowiem zalety mieszkania 
w tętniącej życiem metropolii z korzyściami osiedla 
w spokojnej i zielonej okolicy.  

Do czytelnika

CityVibe

Płaszów 

– dzielnica, 
w której się 
opłaca

Stylowe 
osiedle 

w duchu 
zrównoważonego 
budownictwa

Atrakcje
nie tylko 
dla dzieci

City Vibe, 
czyli „miasto w mieście”

Nowy 
wymiar 

miejskich 
wnętrz



Niezmiennie od wielu lat Kraków 
jest jednym  z najbardziej atrak-
cyjnych obszarów inwestycyjnych. 
Wyjątkowa lokalizacja, zagłębie 
kultury, a także popularny ośrodek 
akademicki to tylko niektóre z ar-
gumentów przyciągające inwesto-
rów. Intensywny rozwój i potencjał 
miasta został zauważony także 
za granicą, czego dowodem są 
liczne wyróżnienia w prestiżowych 
rankingach (New York Times czy 
Travel+Leisure). Wśród najbar-
dziej perspektywicznych dzielnic 
Krakowa z pewnością znajduje 
się Płaszów. Dogodny dojazd 
do centrum, dostęp do terenów 
zielonych, a także bliskość szkół 
i biurowców sprawiają, że XIII 
dzielnica staje się coraz bardziej 
pożądanym adresem do zamiesz-
kania. 
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OBIEKTY SPORTOWO-
REKREACYJNE

W pobliżu City Vibe 
zlokalizowane są 
liczne ośrodki i kluby 
sportowe, dzięki cze-
mu mieszkańcy będą 
mogli zadbać o formę 
lub poświęcić się swo-
im pasjom. 

PŁASZÓW
DZIELNICA, W KTÓREJ SIĘ OPŁACA

Płaszów jest doskonale 
skomunikowany z po-
zostałymi dzielnicami 
Krakowa, dzięki czemu 
nie tylko kierowcy, ale 
i osoby korzystające 
z komunikacji miejskiej 
mogą w kilkanaście 
minut dojechać do cen-
trum.

KOMUNIKACJA 
MIEJSKA

XIII dzielnica  
Krakowa to doskona-
łe miejsce dla rodzin 
z dziećmi, na których 
czeka rozbudowana 
oferta edukacyjna. 
Najbliższa szkoła 
i przedszkole znajdują 
się zaledwie 400 metrów 
od osiedla.

SZKOŁY 
I PRZEDSZKOLA

LINIE AUTOBUSOWE

LINIE TRAMWAJOWE

Z roku na rok Pła-
szów przyciąga co-
raz więcej inwestycji 
bizneasowych. W po-
bliżu znajduje się m.in. 
Equal Business Park, 
Orange Office Park, 
Enterprise Park czy 
Factory Park, a w naj-
bliższym czasie powsta-
nie ogromne centrum 
The Park. 
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micznego rozwoju 
Płaszów nie traci 
swojej największej 
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terenów zielonych, 
które sprzyjają re-
laksowi na świeżym 
powietrzu.
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Plan osiedla CITY VIBE przestawia możliwą do realizacji zabudowę zgodnie z koncepcją dewelopera. Nexity zastrzega sobie 
możliwość do wprowadzania zmian. Przedstawiona aranżacja osiedla ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego.

NASZE MIEJSCA CITY VIBE
City  Vibe to przemyślane, 

samowystarczalne osiedle 

z dobrze rozwiniętą infra-

strukturą, które za sprawą do-

godnej komunikacji, nie jest 

odseparowane od centrum 

Krakowa. W efekcie stanowi 

doskonały przykład na udaną 

realizację koncepcji „miasta 

w mieście”. Mieszkańcy 

osiedla mogą cieszyć się nie 

tylko nowoczesnym i kom-

fortowym mieszkaniem, ale 

i rozbudowaną strefą relaksu 

oraz dostępem do punktów 

handlowo-usługowych. 

W ramach inwestycji Nexity 

współfinansuje powstanie 

nowej drogi, łączącej ulicę 

Myśliwską z ulicą Nowohuc-

ką. Wpłynie to na poprawę 

komunikacji z innymi dzielni-

cami miasta.

czyli miasto w mieście

Fontanna z oświetleniem

Boisko do siatkówki

Jeziorko z plażą

Strefa parkowa  

Stoły do ping-ponga  

Siłownia plenerowa

Kreatywna ścianka 

Plac zabaw 

Zewnętrzne miejsca po-
stojowe

Plac

Podkreśla nie tylko wyjątkowy charak-
ter osiedla, ale za sprawą otaczających 
ją lokali usługowych oraz stolików 
z ławkami, stanowi częste miejsce 
sąsiedzkich spotkań. 

Specjalnie przystosowana 
przestrzeń zarówno dla 
początkujących, jak i zaawan-
sowanych pasjonatów tenisa 
stołowego.

Idealne miejsce dla zwolenników 
aktywności fizycznej, którzy swój co-
dzienny trening mogą od teraz prze-
prowadzać na świeżym powietrzu.

Doskonała propozycja dla miłośników 
sportów zespołowych w każdym 
wieku.

Błogi relaks na leżaku w letnie popołu-
dnia? Mieszkańcy City Vibe nie muszą 
wyjeżdżać za miasto. Wystarczy, że 
udadzą się w stronę plaży i jeziora na 
terenie osiedla. 

Przestrzeń między budynkami o po-
wierzchni ponad 1 ha łączy funkcje 
deptaku i miejsca towarzyskich spo-
tkań. Za sprawą podziemnych garaży 
i poprowadzenia tras dojazdowych 
po zewnętrznej części osiedla, strefa 
parkowa jest nie tylko pełna zieleni, ale 
i wyjątkowo bezpieczna. 

CityVibe CityVibe6 7
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TRASY DLA BIEGACZY

Nasi czytelnicy
prosto z osiedla City Vibe:

Znajdujące się w pobliżu City 
Vibe tereny zielone sprzy-
jają codziennej aktywności 
i spędzaniu czasu na świeżym 
powietrzu. Entuzjaści poran-

nego joggingu skorzystają tutaj 
z licznych tras przeznaczonych 
zarówno dla początkujących, 
jak i zaawansowanych biega-

czy.  Z kolei miłośnicy jazdy na 
rowerze mogą odkrywać uroki 
okolicznej scenerii, przemierza-
jąc m.in. brzeg Wisły. 

Od dziecka gram 
w ping-ponga. A ostat-
nio mam ku temu 
więcej okazji #relax 
#backtochildhood 
#cityvibe

Po ciężkim tygodniu 
lubię zrelaksować się 
z dobrą książką lub mu-
zyką w naszym osiedlo-
wym parku #lazysun-
day #freetime #nature 
#cityvibe  

Naszej Ani bardzo 
spodobała się kreatyw-
na ścianka do zabawy 
na nowym osiedlu. A 
co Wasze pociechy 
lubią robić najbardziej? 
#creative #fun #chil-
dhood #cityvibe

Piątkowa gra w siatków-
kę z sąsiadami staje się 
powoli naszą niedzielną 
tradycją #volleyball 
#friends #neighborhood 
#cityvibe

Trening o 7 rano. 
Dobrze mieć siłow-
nie plenerową tuż za 
rogiem... #workout 
#outdoorgym #active 
#krakow #cityvibe

Sobotni relaks w mie-
ście? My korzystamy 
z osiedlowej plaży z 
jeziorkiem #chillout 
#summer #citylake 
#cityvibe

CityVibe CityVibe
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Atrakcje nie tylko dla dzieci
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AKTYWNY
WYPOCZYNEK

PRZESTRZEŃ 
KREATYWNEJ 

ZABAWY
SPORTY 
ZIMOWE

NAD WODĄ 

Gwarancja doskonałej zabawy na świeżym powietrzu,  
zaprojektowana z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
oraz potrzeb dzieci w różnym wieku

Liczne atrakcje na terenie 

osiedla City Vibe lub znaj-

dujące się w jego pobliżu 

sprawiają, że zarówno 

dorośli, jak i najmłodsi 

mieszkańcy nie będą 

narzekać na monotonię. 

Jakie cechy posiada osiedle 

przyjazne aktywnemu wy-

poczynkowi? Jego projekt 

powinien uwzględniać kilka 

czynników, które zapre-

zentowaliśmy na poniższej 

infografice.

W okolicy City Vibe znajdują się rozmaite hale sportowe 
i gimnastyczne, a także kryta pływalnia, gdzie dzieci od 
najmłodszych lat mogą rozwijać swoje zamiłowanie do 

wybranej dyscypliny. Blisko osiedla położony jest także skate 
park oraz boisko do koszykówki.

Specjalnie przystosowana ścianka, która poza dostar-
czeniem rozrywki, będzie wspierać rozwój najmłod-
szych mieszkańców.

Idealna forma codziennego relaksu w letnie popołudnia. Nad 
brzegiem jeziorka powstanie również plaża, stanowiąca idealne 
miejsce spotkań w gronie przyjaciół czy rodziny.

W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla ma powstać Całoroczne 
Centrum Sportów Zimowych, gdzie najmłodsi będą mogli 

skorzystać m.in. z lodowiska czy oświetlonej igielitowej górki 
dla początkujących narciarzy.

W pobliżu osiedla znajduje się również zrewitalizowany Zalew 
Bagry, gdzie można popływać i zrelaksować się na plaży. 

Miłośnicy sportów wodnych mogą także skorzystać z oferty 
wypożyczalni profesjonalnego sprzętu.  

Miejsce stworzone z myślą o zwolennikach rozmaitych 
gier, które wzbogacone zostało m.in. o stanowiska do 
szachów i warcabów, a także o stoły do ping-ponga. Na 
miłośników gier zespołowych czeka również boisko do 
siatkówki.

Pobliskie tereny pozwalają rodzinom z dziećmi na 
spędzanie czasu w naturalnej scenerii.  

W wolnych chwilach mogą odkrywać malownicze trasy 
rowerowe nad brzegiem Wisły, a także podziwiać oko-

liczne obszary zielone  
m.in. Park Rzeczny czy Kopiec Krakusa.

ZABAWA I SPORT

OSIEDLOWE 
JEZIORKO

10 11
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ARCHITEKTURA CITY VIBE okiem architekta 
City Vibe to ciekawy punkt 
na wielkomiejskiej panoramie 
Krakowa. Różnorodność typowa 
dla metropolii wyraża się tutaj 
w indywidualnym charakterze 
poszczególnych etapów, których 
nazwy oddają miejski, a zarazem 
lifestyle’owy klimat. Neon Light, 
Street Culture czy Art Life nie 
tylko pozwolą odróżnić sąsiadują-
ce ze sobą budynki, ale stanowią 
zarazem motyw przewodni za-
aranżowanych części wspólnych. 
Twórcom projektu przyświecał 
zarówno współczesny styl 
architektoniczny, jak i zasady 
zrównoważonego budownic-
twa. Ponadto, na terenie osiedla 
zaplanowano ponad hektar zieleni 
parkowej.  

Stojak na rowery

Forma sztuki użytkowej, 
która zagości na osiedlu 
City Vibe

Lokale usługowe 

Dzięki bogatej ofercie handlowo-usłu-
gowej wszystko, co potrzebne znajduje 
się w zasięgu kilku metrów. 

Nowoczesny projekt

Odznaczający się m.in. oryginalnym 
kształtem bryły i ponadczasową elewacją.

Ponad 1 ha 
zieleni parkowej

Zielona strefa relaksu między 
budynkami 

Zielony dach
Niesie szereg korzyści m.in. filtruje zanieczysz-
czenia, zmniejsza poziom dwutlenku węgla w po-
wietrzu, przeciwdziała powstawaniu miejskich 
wysp ciepła, a także pomaga w gospodarowaniu 
wodą burzową.

CityVibe CityVibe

Budki dla jerzyków

Rozwiązanie przeciwdziałające 
spadkowi populacji tego gatunku, 
która spowodowana jest moderni-
zacją budynków miejskich.

BUDYNEK STREET CULTURE
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City 
SPOT



16 17

Przestronne i stylowe wnętrza części wspólnych

stanowią kwintesencję miejskiej elegancji. Wysokiej jakości 

materiały wykończeniowe w formie drewna czy gresu 

podkreślają ich gustowny charakter. Nie zabrakło w nich 

nowoczesnych akcentów m.in. dużych, designerskich lamp.
Stylowe lampy

Płytki gresowe 

Zabudowane 
skrzynki na listy

Lutro w każdym przedsionku

Drzwi w czarnych,
eleganckich ramach

Efektowny gres 
na portalach windowych

KLATKI SCHODOWE

CITY VIBE

Drzwi windy 
ze stali nierdzewnej

Funkcjonalne 
oznakowanie 
pięter i numerów 
mieszkań

CityVibe CityVibe
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DEWELOPER Z MIĘDZYNARODOWYM DOŚWIADCZENIEM

Nexity to francuska grupa, któ-
ra na rynku nieruchomości eu-
ropejskich działa od 1979 roku. 
Zakres świadczonych przez 
nią usług jest bardzo szeroki 
i obejmuje zarówno sprzedaż 
mieszkań, domów i budynków 
komercyjnych, jak również wy-
najem, prace wykończeniowe, 
finansowanie oraz zarządza-
nie budową. Inwestycje spółki 
powstają we Włoszech, Niem-

Powstająca przy ulicy Myśliw-
skiej inwestycja jest pierwszą 
na krakowskim rynku reali-
zacją spółki Nexity. Firma 
działa jednak w Polsce od 10 
lat, w trakcie których powsta-
ło już kilka inwestycji w War-
szawie i w Poznaniu. Do 
zrealizowanych projektów 
w Warszawie należą: Bianco  
(2 etapy), My Bemowo (3 
etapy) oraz Skylife (4 etapy). 
Ponadto, trwają prace nad re-
alizacją kolejnych inwestycji 
– Next Ursus, Golden Space, 
Bemowo Line, La Praga i Li-
fetown w stolicy, a także nad 
Bliskim Marcelinem i osie-
dlem Malta Point – projek-
tami w Poznaniu., oraz nad 
City Vibe – pierwszym osie-
dlem spółki w Krakowie. 

NEXITY 
DLA 
ŚRODOWSKA
Nexity jako lider wyznacza in-
nym standardy, przyjmując od-
powiedzialność nie tylko za 
swoje realizacje, ale także za na-
sze środowisko naturalne. Po-
twierdzeniem tego jest między-
narodowy certyfikat CARBON 
NEUTRAL COMPANY, 
przyznany Nexity w 2019 roku. 
Legitymujące się nim przedsię-
biorstwa prowadzą działania na 

NEXITY – FRANCUSKI LIDER 
NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

NEXITY 
OD 10 LAT 
NA POLSKIM RYNKU 

czech, Portugalii i Francji, 
gdzie zajmuje pozycję lidera na 
rynku nieruchomości. Wielolet-
nie doświadczenie na różnych 
rynkach Europy sprawia, że 
Nexity potrafi dostosować swo-
je produkty i usługi do potrzeb 
lokalnych klientów, oferując im 
komfort mieszkania i bezpie-
czeństwo inwestycji, dzięki sta-
bilnej pozycji międzynarodowej 
korporacji.

11 000 
pracowników

1 500 000 mln EUR 
w złożonych zamówieniach 
komercyjnych

4 855 mln EUR 
obrotu

285 mln EUR 
zysków z bieżących 
operacji

21 077 
sprzedanych mieszkań

*Dane na 2020 r.

Nexity w liczbach*

rzecz zapobiegania globalnemu 
ociepleniu. Spółka otrzymała 
go w uznaniu zaangażowania 
w redukcję emisji CO2 oraz 
wspieranie inicjatyw promują-
cych energię odnawialną.  

CityVibe CityVibe



Biuro sprzedaży City Vibe:
ul. Myśliwska 68, Kraków

tel. (12) 200 22 22

cityvibe@nexity.pl
www.cityvibe.pl
www.nexity.pl

poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
sobota: 10.00-16.00


